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ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 
Llengua Catalana i Castellana
Textos orals.
- Tècniques per comprendre textos orals.
- Escolta activa.
- Empatia.
L’exposició i l’argumentació.
- Elecció del tema i recollida d’informació.
- Estructuració dels continguts.
- Adequació al temps i a les normes: context comunicatiu, estil, registre, correcció, etc.
- Entonació i dicció.
- Estratègies per mantenir l’atenció.
- Llenguatge corporal.
- Aplicació de les propietats textuals a l'oralitat. Coherència i cohesió.
- Utilització de recursos audiovisuals.
La comunicació escrita. Estratègies en llengua catalana:
- Trets bàsics de textos escrits acadèmics i científics: informes, assajos, treballs, etc.
- Característiques lingüístiques generals: registres, pronominalitzacions, dixis, tecnicismes, etc.
- Estratègies de lectura amb textos acadèmics.
- Ús adequat de diccionaris especialitzats.
- Estratègies en el procés de producció de textos acadèmics.
 Aplicació de les normes gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques en els textos escrits.
- Anàlisi lingüística de textos escrits: connectors textuals (causa, conseqüència, condició i hipòtesi), 
valors de les formes verbals i les perífrasis, sintaxi.
Literatura
Interpretació de textos literaris en llengua catalana des del segle XIX:
- Estratègies per a la lectura i la interpretació de textos literaris.
- Eines per a la consulta i el recull d’informació sobre una obra literària.
- Característiques generals de la novel·la contemporània a partir de fragments d’autors i obres 
representatives.
- Lectura i comentari guiat de textos pertanyents als gèneres poètic i teatral del segle XIX fins a 
l’actualitat.
Història
- Valoració de les societats prehistòriques i antigues i la seva relació amb el medi natural: els 
paisatges naturals, factors i components, el temps i el clima; les societats prehistòriques; el 
procés d'hominització; art i pensament.
- Naixement de les ciutats: les societats urbanes antigues, Grècia i Roma.
- L'Europa medieval.
- L'Europa de les monarquies absolutes.
- La colonització d'Amèrica.
- Estudi de la població.
- L'evolució de l'art europeu de les èpoques medieval i moderna.

METODOLOGIA
Explicació general i individualitzada del professorat, participació activa i treball de l’alumnat.
Revisió i correcció de la feina de forma sistemàtica.
Lectura individualitzada i en veu alta, resums, esquemes, apunts d’aula, exposicions i presentacions del 
alumnes.
Realització de treballs de recerca, comentari de notícies... 
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES
Llengua catalana i castellana
- Capta les idees  principals,  la intenció dels  textos orals  i escrits de diferents tipus i el nivell de 
formalitat i  expressa el seu contingut oral i  per escrit elaborant un esquema o un resum i aportant una
opinió personal.
- Compon  textos orals i escrits amb adequació,  coherència, cohesió i correcció.



- Reconeix i produeix textos breus narratius,  descriptius i dialogats, expositius i  argumentatius, tenint 
en compte les seves característiques essencials.
- Coneix i valora els mitjans de comunicació: característiques i  gèneres  principals.
- Llegeix comprensiva y expressivament textos adequats al nivell del grup.
- Coneix i identifica  la morfologia del nom, verb, adjectiu determinants, pronoms, adverbis, preposició, 
conjunció i interjecció.
- Coneix l’estructura i la classificació de l’oració simple: ser capaç d’analitzar l’estructura i els 
complements.
- Reconeix, valora i identifica el context, gèneres, característiques, autors i obres principals del 
Romanticisme a l’actualitat.
- Maneig correctament del diccionari i de les TIC com a fonts d’informació.
- Tenir una actitud activa de participació activa a  classe, interès cap a la matèria respectant les normes.
Història
- Reconeix les característiques de l’Antic Règim. La Revolució Francesca
- Coneix l’organització de les noves societats liberals i industrials.
- Reconeix el que s’entén per l’època de l’imperialisme.
- Treballa les guerres mundials.
- Treballa el temps de confrontació a Espanya. La República i la Guerra Civil Espanyola.
-Reconeix l’organització econòmica i social després de la Segona Guerra Mundial.
- Coneix el món actual.
MATERIALS
El material utilitzat seran dossiers per a cada un dels mòduls que formen els aprenentatges bàsics. 
Aquests dossiers poden anar acompanyats de materials didàctics diversos: fotocòpies, pissarra, 
calculadores, ordinadors, materials manipulables, mitjans audiovisuals, etc... segons la tipologia de les 
activitats que es duguin a terme.
Materials elaborats pel professorat
Premsa digital i impresa.
Recursos digitals...
PROCEDIMENTS PER A L’AVALUACIÓ
- Exàmens: generalment farem dues proves escrites de cada tema.
- Premsa: l’alumnat consultarà i treballarà diverses notícies relacionades amb els diversos temes 
d’estudi. 
- Deures relacionats amb el tema  que es treballa a classe,   proposats a partir de les notícies 
d'actualitat que s'esdevinguin.
- Treballs individuals/en grup: es proposaran petits treballs de reforç de temes tractats a les 
assignatures. Alguns treballs es presentaran escrits a mà i altres a ordinador. 
- Quadern de l’alumnat: es revisa setmanalment i es concreten les millores que s'han d'introduir.
- Actitud:  cal una actitud positiva envers totes àrees d'estudi, respecte a les persones i els materials i 
s'han de complir les normes de convivència  del centre.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
La qualificació numèrica serà sobre un màxim de 10 punts i per obtenir una avaluació positiva s’haurà 
d’aconseguir un mínim d’un 5.
Dins cada una de les àrees avaluarem:
- Coneixements (proves escrites i orals): 30%.
- Tasca dins l'aula (quadren, exercicis, treballs,): 30%.
- Actituds i Comportament (esforç, respecte, compliment de les normes, puntualitat, assistència a 
classe): 40%.                                                                                        
S´adaptarà l´avaluació  a les necessitats i evolució dels alumnes, en funció dels seus aprenentatges i 
capacitats i es realitzarà per mòduls professionals.
Instruments d'avaluació:
- Diferents tasques que l´alumne realitza en l´activitat diària de la classe.
- Activitats diverses per a l´avaluació d'aprenentatges i de competències bàsiques.
- Quadern de l´alumne.
- Observació i valoració del grau de participació  de cada alumne i qualitat de les seves participacions.
- Fitxa de registre individual.
- Registre per a l´avaluació continua del grup-classe.
- Autoavaluació.
- Bloc de la professora.
- Proves específiques, orals i escrites.
RECUPERACIÓ
Recuperació de les àrees pendents
Realitzarem un seguiment de l'alumne al llarg de les dues avaluacions de segon; proporcionant una 



feina complementària per tal d'anar avaluant la seva evolució positiva respete el curs anterior.
En l'àmbit de comunicació hem de tenir en compta que és avaluació continua i depèn de la maduresa de
l'alumne.
ABSÈNCIES
En el cas que un alumne no es presenti a un examen en el dia assenyalat, haurà de presentar el 
corresponent justificant  de l’absència i, s’entendrà que la prova es farà el primer dia de la incorporació 
a les classes. El mateix supòsit s’aplicarà per a l’entrega de tasques. Si  el departament ho considera 
necessari, es podrà articular una  altra manera de recuperar l’examen. 
SORTIDES
Els alumnes realitzaran les  activitats proposades des de tutoria.
PROFESSORAT 
Francesca Maria Mas Font. Tutoria amb pares: dimarts a les 11:00h.


