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BIOLOGIA I GEOLOGIA
ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA
● Professorat: Patricia García Garí (A, D), Aina Mª Villalonga Comas (B, E, F) i Núria Singala Sancho (C)
● Hores lectives totals previstes per curs: 3 hores setmanals. Aproximadament 100 hores tot el curs.
● Nuclis temàtics de continguts:
BLOC
ASTRONOMIA
I GEOLOGIA

1. L’UNIVERS, SISTEMA SOLAR I PLANETA TERRA

1r TRIMESTRE
PROJECTE:
APPROACHING EARTH

2. ATMOSFERA I HIDROSFERA
3. TEMPS ATMOSFÈRIC, CLIMES TERRESTRES I
GEOSFERA

3. ELS ECOSISTEMES I LA BIODIVERSITAT
2n TRIMESTRE
BLOC
BIOLOGIA

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ÉSSERS VIUS
5.FUNCIONS VITALS DELS ÉSSERS VIUS
6.MONERES, PROTOCTISTS , BACTERIS I FONGS

3r TRIMESTRE

7.ELS ANIMALS INVERTEBRATS
8. ELS ANIMALS VERTEBRATS
9.LES PLANTES

Desenvolupament dels temes
- Treball per projectes: Approaching Earth
- Treball per identiﬁcar: «Què sabem d’aquest tema?»,«Què pensam que treballarem amb aquest tema», «Què volem
aprendre?»... Col·loqui, posada en comú i determinació del guió.
- Els temes seran introduïts a través de vídeos, presentacions o altres materials després dels quals es realitzaran uns
qüestionaris.
- Treballarem els diferents continguts del tema amb l’ajuda del pàgines web, presentacions. llibres de text ...
- Realització d’activitats (CLASSROOM).
- Pràctiques (CLASSROOM).
- Exàmens, tests, qüestionaris.
Criteris d’avaluació i qualiﬁcació
- Cada tasca realitzada representarà un determinat percentatge en la nota de cada avaluació.
- Les tasques s’han de lliurar en la data establerta.
- Cada avaluació es considerarà aprovada quan la seva nota ﬁnal sigui igual o superior a 5.
- Les avaluacions no aprovades s’hauran de recuperar durant el curs en la data establerta. Per recuperar-les s’hauran de
realitzar totes les tasques no entregades, repetir les incorrectes o les que no superin la nota mínima.
- La nota ﬁnal del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. S'han d'aprovar dues avaluacions amb una nota
mínima de 5.
ASPECTES AVALUABLES

NOTA MÍNIMA

% NOTA

Proves escrites i orals, qüestionaris ...

4

50%

Activitats desenvolupament dels temes: formularis, mapes
conceptuals, activitats autoavaluables, treballs, vídeos, pràctiques..

4

40%

Actitud

4

10%

Material especíﬁc de l’assignatura
- Quadern de fulles extraïbles de quadrícula.
- Utilització d’equips informàtics i auriculars propis.
- Google Classroom.
- Aula virtual moodle
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GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Especiﬁcacions de l’assignatura:
Professorat: Laura Izquierdo Sánchez/ Susana Pons Campins
Hores lectives totals previstes: 100 h. aprox. / 3 hores setmanals
Nuclis temàtics de continguts.
1.La Terra i la seva representació: els mapes
2.Les formes de la Terra (litosfera i hidrosfera)
1r Trimestre

3.Temps i clima
4.Clima i paisatges de la terra
5.La prehistòria

2n Trimestre

6.Les primeres civilitzacions: Mesopotàmia i Egipte
7.La Grècia clàssica
8. Cultura talaiòtica, colonitzacions i pobles preromans.

3r Trimestre

9.L’imperi romà
10. El llegat de l'antiguitat.

Criteris d’avaluació i qualiﬁcació.
Proves escrites i projectes

50.00%

Tasques: Feines en grup, esquemes, resums, eixos
cronològics, làmines i quadern de classe

40.00%

Actitud

10.00%

La nota ﬁnal del curs serà la mitjana de les tres avaluacions
Criteris de recuperació d’avaluacions pendents.
Les avaluacions pendents es podran recuperar mitjançant un treball i / o una prova escrita, segons criteri del
professorat. En el cas de les proves escrites, aquestes es realitzaran durant els dies ﬁxats pel centre a ﬁnals de juny.
Criteris de lliurament de treballs i/o tasques.
Els treballs, mapes, esquemes i feines que no siguin lliurats dins els terminis establerts seran puntuats amb una nota
més baixa que els presentats dins el període de temps ﬁxat. Si es presenten molt tard, no seran acceptats i es
puntuaran amb un 0.
Material especíﬁc de l’assignatura.
Llibre de text i carpeta d’activitats.
Metodologia per la feina on line:
Es crearan grups de Classroom on s’hi penjaran diferents tipus d’activitats (edpuzzle, formularis de Google, mapes
interactius…) per poder fer el seguiment de l’alumnat i en cas de conﬁnament, es faran sessions de Google meet
obligatòries per resoldre dubtes.
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MÚSICA
Professorat: Andreu Prohens
Hores lectives: 3 hores setmanals, 90 hores anuals
NUCLIS TEMÀTICS DE CONTINGUTS
1r trimestre: 1) El so, material de la música. 2) Les qualitats del so
2n trimestre: 3) El timbre dels instruments. 4) Textures
3r trimestre:. 5) Pulsació, moviment i ritme. 6) Donar Forma. 7) La veu i el text.
Pràctica musical: cant, instrument i percussió corporal.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
Aquesta àrea s’avaluarà seguint les 7 competències clau segons els següents percentatges: CC1
lingüística: 5%; CC2 matemàtica: 15%; CC3 digital: 5%; CC4 Aprendre a aprendre: 15%; CC5 social i
cívica: 10%; CC6 iniciativa personal: 10%; CC7 cultural: 40%. Serà necessari obtenir un mínim de
3,5 sobre 10 en cada un d'elles per tal de poder fer mitjana. Faltes de material: a la cinquena dins
una mateixa avaluació, l’alumne suspendrà directament A més a més, la no realització de les
tasques o els treballs de manera continuada i/o el comportament disruptiu sistemàtic podran ser
motius suﬁcients per no aprovar aquesta àrea.
CRITERIS DE RECUPERACIÓ D'AVALUACIONS PENDENTS
Els alumnes que no superin trimestralment les proves, tendran unes tasques i recomanacions
adequades al seu nivell perquè puguin superar el curs. Els alumnes que abandonin l’assignatura o
l’hagin suspesa al mes de juny, hauran de realitzar una prova ﬁnal global el setembre, que constarà
dels aspectes teòrics de l’assignatura i de procediments (quaderns i exercicis de moodle). Caldrà
obtenir un 3,5 com a mínim per fer mitjana.
CRITERIS DE LLIURAMENT DE TASQUES
S’haurà de respectar la data d’entrega de les tasques que s’encomanin durant el curs. El lliurament
posterior a la data ﬁxada haurà d'estar en tot cas justiﬁcat i implicarà una sanció en la qualiﬁcació
a criteri del professor.
MATERIAL ESPECÍFIC DE L'ASSIGNATURA
Instrument: ﬂauta de bec, chromebook, auriculars, apunts de classe, agenda escolar, fulls mida
foli o din A-4 i funda de plàstic pels fulls. Quadern pautat optatiu.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PREVISTES
Cada grup - classe farà un màxim d’una sortida didàctica o concert dins el centre durant el curs.
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VALORS ÈTICS
Professorat:: Aina Cassanyes
Hores lectives per curs: 30 h aprox. (1 hora setmanal)
Nuclis temàtics de continguts
1a avaluació

Qui sóc jo?

2a avaluació

Emociona’m!

3a avaluació

Estic enganxat/da al mòbil?

Criteris d’avaluació:
S’aplicaran els criteris d’avaluació conjuntament amb els estàndards d’aprenentatge avaluables associats,
segons els annexos del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears.
Criteris de qualiﬁcació:
- 80% Activitats de classe. Presentació i/o entrega de produccions de l’alumnat, que poden ser tasques
escrites, audiovisuals, d’expressió artística, orals… i s’aniran plantejant i concretant al llarg del curs. Es
podrà demanar el quadern de classe per apujar la nota.
- 20% Actitud. Es tendrà en compte la participació positiva a classe, la puntualitat i l’actitud favorable i
cooperativa en els diàlegs i debats. Especialment es valoraran les actituds que afavoreixin el bon clima
d'aula i permetin l'expressió d'opinions raonades i ajustades al tema objecte de debat. Es farà especial
esment en la importància d'actuar i parlar sempre amb respecte vers els professorat i vers tota la classe.
Criteris de correcció de les proves escrites:
Es valorarà la qualitat de la informació (ordre, claredat, precisió, originalitat) així com la presentació i cura
dels escrits (ortograﬁa, mirament, puntualitat en l’entrega…).
Criteris de recuperació d'avaluacions pendents:
En cas de no superar alguna avaluació, l’alumnat haurà de recuperar l’avaluació per mitjà d’un dossier
d’activitats molt semblants a les fetes a classe i que haurà de presentar al professorat en la data pactada.
Si en la tercera avaluació no donés temps la realització del dossier, es podrà optar a la realització d’un
examen escrit o oral.
Criteris de lliurament de tasques:
Les tasques s'han de lliurar dins la data establerta. Es valorarà negativament el fet que un treball no s'ajusti
al guió facilitat pel professor o que la feina s’hagi fet ràpid i malament. Cal que l’alumnat tengui cura de les
activitats que s’entrega (tenen valor d’examen). Per tant, ha de revisar la qualitat de la informació, així com
l’ortograﬁa i la presentació.
Activitats complementàries previstes:
Durant el curs s’intentarà la realització de tallers sobre drets humans, comerç just i altres, però estam a
l’espera de noves informacions, possibilitats de realització i de l’oferta educativa dels diferents organismes.
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LLENGUA I LITERATURA CASTELLANES
Especiﬁcacions de l’assignatura: Professorat: Joana Bonet / Xisco Juan / Elena Rosselló.
Hores lectives totals previstes per curs.110 hores
Nuclis temàtics de continguts:
Lectura, gramática (sintaxis), ortograﬁa, literatura, lèxic i tipologia textual.

Criteris d’avaluació i qualiﬁcació.
Cada avaluació constarà de dues unitats didàctiques de les quals s’extreurà una nota i després es farà la mitjana entre les dues, es
tindrà més en compte la segona perquè és avaluació continua.
Cada unitat didàctica constarà d’una prova escrita (Examen), d’una part d’expressió escrita i oral, una rúbrica relacionada amb
l’actitud....
Condicions per a fer mitjana de les dues unitats didàctiques:
Haver tret un mínim de 3’5 de la prova escrita (Examen) i que la mitjana de les dues ( una de cada unitat) ha deser 5.
Haver lliurat tot el que requereixi el professor/a en la data indicada ( en cas de no lliurar-les la qualiﬁcació serà un 0)
No mostrar una actitud passiva ( no prestar atenció, deixar exàmens en blanc...). Si no està aprovada la rúbrica que fa referència
a l’actitud, no es pot aprovar l’avaluació/ curs.
Haver aprovat la prova de la lectura obligatòria ( la nota mínima és un 7). Si aquesta no s'aprova s'haurà de recuperar a

ﬁnal de curs o en una data establerta pel professor. Si la lectura queda suspesa per a setembre, aquesta es
recuperarà amb un treball i/o examen que es imprescindible superar per poder aprovar l'assignatura.
El professor podrà revisar el quadern de classe trimestralment o a diari amb la ﬁnalitat de constatar si la feina està feta,

corregida, si s'ha fet les qüestions teòriques…
Els criteris de puntuació de cada examen s'indicaran al seu encapçalament. Hi haurà la puntuació pròpia de cada
pregunta i els punts de correcció ortogràﬁca. Les faltes d'ortograﬁa restaran 0'1 per falta a primer i segon d'ESO ; ﬁns
a 2 punts. Es seguirà el mateix criteri per a textes i treballs.

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents.
L'avaluació és continua sempre que s'acompleixin les pautes següents:
No s'aprovarà si no s'han fet les lectures obligatòries i superat les proves corresponents ( la nota mínima serà d'un 7).
Condició indispensable per aprovar és haver lliurat tot el que requereixi el/la professor/a.
A la nota ﬁnal es tindran en compte totes les avaluacions.
L'avaluació és contínua per a tots aquells alumnes que s'esforcin al llarg del curs i demostrin un interès continu per l'assignatura.
Abandonar l'assignatura en qualque moment de l'avaluació o curs ( per exemple amb una actitud passiva, entregar l'examen en
blanc...) suspèn el dret a avaluació continua.

Material especíﬁc de l’assignatura.
Llicència digital: Proyecto asterisco 1º ESO ( cuaderno de actividades) . Ed . Dictacta plus.
Lectures:
Primer trimestre: Pax, el bastón maldito. Asa Larsson, Ingela Korsell. Ed. Destino.ISBN 978-84-081-3743-6.
Segon trimestre: Romeo y Julieta. William Shakespeare. Ed. Anaya. ISBN 978-84-667-5173-5 (Col. Clásicos a Medida)
Tercer trimestre: Luna y los incorpóreos; las máscaras de Omega. Ed. Oxford. ISBN 978-01-905-2156-1.

Activitats complementàries previstes: A dia d’avui no s’han plantejat cap tipus d’activitat extraescolar.
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MATEMÀTIQUES
Especiﬁcacions de l’assignatura:
Professors:
Vicenç Colom Miquel. ( 1r A, C i D)
Maria Magdalena Martorell ( 1r B)
Elena Rosselló ( 1r E)
Patrícia Garcia Garí ( 1r F)
Hores lectives totals previstes per curs: 124 h (4h setmanals)
Nuclis temàtics de continguts:
1. Els nombres naturals.
1r Trimestre

2. Potències i arrels.
3. Divisibilitat.
4. Els nombres enters.
5. Els nombres decimals

2n Trimestre

6. El sistema mètric decimal.
7. Les fraccions.
8. Operacions amb fraccions.
9. Proporcionalitat i percentatges.
10. Àlgebra.
11. Rectes i angles.

3r Trimestre

12. Figures geomètriques.
13. Àrees i perímetres.
14. Gràﬁcs de funcions.
15. Estadística i probabilitat.

- Metodologia de treball .
En els escenaris A i B: Cada grup-classe té el seu classroom. On hi tendran una agenda diària
amb els continguts tractats, exercicis realitzats i deures. En els classrooms hi haurà material
complementari, videos, exercicis resolts… perquè en cas d’alumnes que passin quarantena
puguin seguir des de casa l’assignatura.
En l’escenari C: Cada grup-classe té el seu classroom. On hi tendran una agenda diària amb
els continguts tractats, exercicis realitzats i deures.donat que no hi haurà classes presencials
al centre, tendrem un mínim d’una classe setmanal per meet, d’assistència obligatòria. En els
classrooms hi haurà material complementari, videos, exercicis resolts… perquè els d’alumnes
puguin seguir des de casa l’assignatura.
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- Criteris d’avaluació i qualiﬁcació
La nota de cada avaluació s’obté calculant la mitjana aritmètica de les obtingudes a les unitats
didàctiques que s’hi treballen, sempre i quan la nota de cada una d’elles sigui superior a 3. A la
qualiﬁcació de cada unitat s’avalua el grau de compliment dels estàndards avaluables i el grau
d’assoliment de les competències clau amb els següents instruments d’avaluació:
( escenaris A i B)
- Una prova escrita: 80%
- Fulls d’exercicis de repàs, quadern, feina i actitud cap a l’assignatura: 20%. (La nota
mínima d’aquest apartat per poder fer mitjana és d’un 3)
( escenari C)
- Qüestionaris, formularis realitzats on-line: 50%
- Assistència a les sessions per meet: 10%. (amb un mínim del 75% d’assistència)
- Tasques diverses realitzades: 40%( amb un mínim del 75% de tasques entregades dins el
termini)
Criteris de recuperació d’avaluacions: Aquesta assignatura no és d'avaluació contínua, ja que els
blocs temàtics treballats són completament diferents. En el cas d'haver de recuperar alguna
avaluació, l’alumne haurà d’entregar un treball (20% de la nota de la recuperació) i realitzar un
control dels continguts del bloc suspès (80% de la nota).
Avaluació extraordinària de setembre consta d'una prova escrita del temari global treballat al llarg
de tot el curs ( 80% ) i de l'entrega d'un treball ( 20 % ). Per poder aprovar aquesta avaluació és
imprescindible entregar el treball.
Criteris de lliurament de treballs i/o tasques: Els treballs s’han d’entregar a la data establerta pel
professor.
Material especíﬁc de l’assignatura: llibre de text “ESO 1 matemàtiques ” de l’Ed. Anaya .
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EDUCACIÓ FÍSICA
Especiﬁcacions de l’assignatura:
Professorat: Jaume Artigues (1r A, B i F) Enric Magraner (1r C, D i E)
Hores lectives previstes per curs: 65 h. aproximadament
Trimestre

CONTINGUTS

1r

Escalfament general I
Condicionament físic I
Senderisme
Esports alternatiu (Ultimate)

2n

Activitat d’autoaprenentatge: malabars
Bàdminton
Alimentació saludable
Expressió corporal
Bàsquet (Sense contacte)

3r

Activitats al medi natural (iniciació a l’orientació)
Iniciació gimnàstica artística
Activitat al medi natural (BTT)
Esports alternatiu (Kin-ball)
Treball en grup : Presentam un esport.

Criteris d’avaluació i qualiﬁcació
Per fer mitjana s’haurà d’obtenir almenys un 4 en cada apartat
Actitud i procediments

Conceptes

Escenari A classes presencials 80%
Escenari C conﬁnament 50%

Escenari A classes presencials 20%
Escenari C conﬁnament 50%

Pels procediments s’utilitzaran tests físics, pràctiques
procedimentals en funció del contingut treballat i l’observació
diària del treball realitzat. L’actitud i els hàbits es valoraran al
mateix temps que els procediments i es tindrà en compte l’interès
general per l’assignatura, l’actitud, la participació, puntualitat,
assistència, vestuari, hàbits higiènics i el respecte i cura
d’instal·lacions i material.

Els
conceptes
s’avaluaran
mitjançant exàmens orals o escrits,
tasques o ﬁtxes, preguntes diàries
i/o treballs realitzats de forma
individual o en grup.

Nota trimestral: Aplicant els percentatges indicats de procediments/actituds i coneixements. En
cas de tenir una nota inferior al 4 en algun d'aquests apartats, l'avaluació quedarà suspesa tot i
tenir una mitjana aprovada.
Nota ﬁnal: La nota ﬁnal de juny sortirà de la mitjana de les tres avaluacions.
Educateca: amb l’objectiu de fomentar l’hàbit de lectura i poder pujar la nota ﬁnal de l’alumn@,
hem posat en marxa des del Departament d’educació física (educa) una biblioteca (teca) amb
llibres de temàtica relacionada amb l’activitat física. Es pot evidenciar la lectura de ﬁns a quatre
llibres en tot el curs. Cada lectura evidenciada puja en 0,5p la nota ﬁnal del trimestre.
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Criteris de recuperació d’avaluacions pendents: Els alumnes que no aprovin, a juny disposaran
d’un examen teòric i/o pràctic dels continguts de les avaluacions suspeses i hauran de presentar
els treballs pendents.
Criteris de lliurament de treballs i/o tasques:
Es restarà 1 punt de la nota obtinguda en el treball per a cada dia de retard injustiﬁcat.
Els treballs no realitzats durant el curs s’hauran de realitzar a la recuperació de juny i/o a
l’avaluació de setembre.
Funcionament de l’assignatura:
Les normes de funcionament generals es poden trobar als classrooms de l’assignatura.
Activitats complementàries previstes:
Obligatòries: cursa solidària i senderisme.
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EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL
Professora: Maria del Mar Rigo Binimelis
Hores lectives

Hores lectives del curs

2 hores lectives

70 hores aprox.

1era Avaluació

2na Avaluació
3era Avaluació

Ud 1. Observa l'entorn i reacciona! La percepció visual. Munch
Ud 2. L'abecedari de la circumferència. Geometria.S.Delaunay
Ud 3.
Ud 4.
Ud 5.
Ud 6.
Ud 7.
Ud 8.

Decoració de Nadal. Materials reciclats.
La paleta del pintor. Klee
La bellesa i la lletjor. Formes i proporció. Picasso
L'abecedari de l'expressió II. La textura. Klimt
Crea volum i espai! Zurbaran
Que no et venguen la moto! El còmic .

Criteris d’avaluació i qualiﬁcació: Dins de la qualiﬁcació s’avalua el grau de compliment dels estàndards avaluables i el
grau d’assoliment de les competències clau.
● Ús de diferents tècniques i materials
● Realitzar els diferents treballs durant el curs. Els treballs han de ser d’elaboració propia.
● Valoració del nivell d’acabat i estètic els treballs plantejats.
● Dur el material requerit genèric i especíﬁc per poder realitzar els treballs.
● Mantenir un comportament, actitud i participació correcta durant el curs.
● Proves especíﬁques: treballs pràctics, teòrics i exàmens.

10%
Proves escrites

80%
Valoració de les proves pràctiques.

10%
Material, puntualitat, entrega de
feines, comportament i interès.

Criteris de lliurament de tasques.
Els treballs es lliuraran dins la data establerta.
Tots els treballs teòrics i pràctics seran lliurats obligatòriament per poder aprovar cada avaluació. En cas de no lliurar
algun del treballs l'avaluació estarà suspesa.
Es podran entregar treballs fora de la data establerta, però sols es podrà obtenir un 5 com nota màxima.
Criteris de recuperació d'avaluacions pendents.
L'avaluació és contínua respecte al lliurament de treballs, per aprovar cada avaluació tots els treballs hauran d'estar
lliurats correctament. La nota ﬁnal del curs serà la mitjana de les respectives avaluacions.

Material especíﬁc de l’assignatura.
El professor demanarà el material general en començar el curs. Al llarg de les següents avaluacions hi haurà un
material especíﬁc per realitzar les activitats, la professora informarà amb antelació, per poder aconseguir-lo.
Activitats complementàries previstes: Es realitzaran diferents sortides al llarg del curs i participació en diferents
projectes i concursos si la situació sanitària ho permet. Sino, es faran activitats alternatives.
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ANGLÈS
Especiﬁcacions de l’assignatura:
Professorat: Aina Catany, Antònia Fontirroig, Laia Planells, Cristina Sánchez
Hores lectives totals previstes per curs: 110 h aprox.
Nuclis temàtics de continguts:

1r Trimestre

Lèxic, comprensió escrita, producció escrita, comprensió oral,
producció oral. (units 1-3)

2n Trimestre

Lèxic, comprensió escrita, producció escrita, comprensió oral,
producció oral. (units 4-6)

3r Trimestre

Lèxic, comprensió escrita, producció escrita, comprensió oral,
producció oral. (units 7-9)

Criteris d’avaluació i qualiﬁcació:
°50 % conceptes: avaluarem les quatre destreses comunicatives.
°20 % nota de classe (serà necessari un mínim de 4 per aprovar l'assignatura):
Participació a classe.
Realització dels deures i lliurament de les feines.
°6 % projecte trimestral.
°6 % producció oral.
°9 % producció escrita (un text per unitat redactat a l’aula).
°6 % comprensió lectora: un exercici de lectura extensiva i possible examen. (El material per a
treballar la lectura serà proporcionat pel departament).
°3 % Workbook i quadern.
*Hi ha un document on es recullen els instruments i criteris de qualiﬁcació i recuperació de l’assignatura per
a cadascú dels tres escenaris possibles dintre del context de la pandèmia, que es podrà consultar a petició
de mares/pares/alumn@s.

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents: Avaluació contínua.
Criteris de lliurament de treballs i/o tasques:
Seguir les instruccions donades per la professora.
Puntualitat: cal respectar els terminis establerts. En cas contrari, quedarà a criteri de la professora
si accepta o no la feina. Si ﬁnalment considera que sí que vol corregir aquella tasca, l’avaluarà amb
un màxim de 5.
Material especíﬁc de l’assignatura:
Books: New English in Use 1, Student's Book and Workbook.
Quadern.
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LLENGUA I LITERATURA CATALANES
Especiﬁcacions de l’assignatura:
- Professores: Caterina Mateu / Neus Ferrer
-Hores lectives totals previstes per curs: 125 (4 hores setmanals).
Nuclis temàtics de continguts
1a Avaluació

Comunicació oral, comunicació escrita, coneixement de la llengua i educació literària

2a Avaluació

Comunicació oral, comunicació escrita, coneixement de la llengua i educació literària

3a avaluació

Comunicació oral, comunicació escrita, coneixement de la llengua i educació literària

Criteris d’avaluació i qualiﬁcació.
Cada avaluació constarà de dues unitats didàctiques, que es treballaran en els quatre blocs indicats a la graella
anterior.
Cada unitat didàctica serà avaluada de la següent manera:

-

una prova escrita (examen): 60%
exercicis d’expressió escrita i oral:20 %
tasca diària i actitud envers l’assignatura:20%

Projecte lector.
Una de les quatre hores de l’assignatura es dedicarà a fomentar la lectura i es faran activitats relacionades amb
aquesta competència: comprensió lectora, lectura en veu alta …
El projecte s’avaluarà dins actitud.

La nota de l’avaluació s’obtindrà de la mitjana de les dues unitats (75%) i de la nota de la prova de lectura
obligatòria (25%)
Condicions per a fer mitjana de les dues unitats didàctiques:
●
●

●

Haver tret un mínim de 3,5 de la prova escrita (examen) i que la mitjana de les dues ( una de cada unitat)
ha de ser 5.
Tenir una actitud i un comportament adequats ( prestar atenció i participar dins classe, mostrar interès per
l’assignatura, ser puntual, dur el material, no deixar els exàmens en blanc, respectar els companys i la
professora ...)
Haver aprovat la prova de la lectura obligatòria. Si no s'aprova, s'haurà de recuperar a ﬁnal de curs o en una
data establerta per la professora.
Si la lectura queda suspesa el mes de juny, aquesta es recuperarà per setembre amb un treball i/o examen
que és imprescindible superar per poder aprovar l'assignatura.

Els criteris de puntuació de cada examen s'indicaran al seu encapçalament. Les faltes d'ortograﬁa restaran 0'1 per
errada ; ﬁns a 1 punt. Aplicarem el mateix criteri per a textos i treballs.
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Si s'escau, la qualiﬁcació dels treballs de creativitat literària constarà de dues notes, una que farà referència a la
correcció textual (ortograﬁa, gramàtica, coherència, cohesió...) i l’altra a la valoració de l’esforç d’utilitzar recursos
imaginatius.
Criteris de recuperació d’avaluacions pendents.
D’acord amb l’avaluació contínua, per recuperar una avaluació cal aprovar la següent.
Pel mateix criteri, el professorat podrà incloure als exàmens preguntes sobre continguts de les avaluacions anteriors.
La convocatòria extraordinària de setembre consistirà, bàsicament, en una prova escrita (i oral si s’escau) en la qual
entraran els continguts donats al llarg de tot el curs i caldrà treure una nota mínima d’examen de 4. També s’haurà de
lliurar amb caràcter obligatori el Quadern d’activitats. La nota s’obtindrà d’aplicar el 80% a la prova escrita més el 20%
de la tasca del quadern.

Els alumnes que no tenguin aprovats els exàmens o treballs sobre els llibres de lectura obligatoris hauran de fer una
prova especíﬁca o un treball.
Criteris de lliurament de treballs i/o tasques.
Els treballs i les tasques encomanats s’han de lliurar obligatòriament a la data acordada i seguint els criteris de
correcció i presentació establerts pel departament.
Material especíﬁc de l’assignatura:

AAVV.- Quadern d’activitats. Projecte Punt volat. Didacta. En format digital.

Lectures obligatòries:

Primer Trimestre:
TORMA, Ruth.- Quina tocada de nassos. Ed. Barcanova. (Aquest llibre no s’ha de comprar. És una donació
de Caixa Colonya al nostre centre. Se cedeix en préstec a cada alumne/a de 1r)
Segon Trimestre:

PALUMBO, Daniela.- Les maletes d’Auschwitz. Ed. Grup 62. Estrella Polar. ISBN: 978-84-15853-96-1
Tercer Trimestre:
LIENAS, Gemma; 2CV. Ed. Grup 62. Estrella Polar.ISBN: 9788499321806

Altres materials.
Quadern de classe.
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RELIGIÓ
CONTINGUTS (Blocs temàtics) *Eixos transversals: Educació ambiental; Educació en Valors; Educació
Emocional; Educació en Intel·ligència Espiritual. Ed.Holística.
Primer Trimestre.
Bloc 1:El sentit Religiós de la persona humana: La dimensió espiritual de l'ésser humà.
El paper important de la religió i l’espiritualitat en la Salut humana i la sanitat.
Expressió i religió.
Segon Trimestre:
Bloc 2.Introducció a la història d'Israel: elecció, aliança, monarquia i profetisme. Diàleg interreligiós: Les
religions antigues en Context. Els textos sagrats del Judaisme i cristianisme en diàleg interreligiós.
Tercer trimestre
Bloc 3. Arqueologia de la Religió. Una mirada del fet religiós a les Illes Balears.
Criteris de qualiﬁcació.
Actituds valors i normes 40% Actitud de respecte: cap a un mateix/a, als companys i l’entorn social i
natural. Interès per l’assignatura, Actitud d’esforç davant l’aprenentatge i Participació positiva.
Continguts i procediments 60%
Criteris de lliurament de treballs i/o tasques.
Seguir les instruccions de la professora.
S’entregaran treballs o activitats
que els alumnes hauran d’entregar a la data assignada. Cal respectar els terminis establerts, tindré en
compte les persones que entreguin un bon treball temps.
Els treballs han d’estar ben estructurats, han de ser clars i han d’assolir l’objectiu marcat. Sempre es tendrà
en compte les circumstàncies personals de cada persona i l’esforç posat.
Procediments de recuperació: L'avaluació és contínua i sumativa. Per recuperar s’ haurà de presentar els
treballs corresponents a l’avaluació suspesa seguint els criteris marcats. Si la insuﬁciència
correspongueren a la incapacitat de l’alumne/a per a aconseguir els objectius mínims, se’ls prepararà una
adaptació especíﬁca sobre el que s’ha treballat en l’avaluació precedent.
Material especíﬁc de l’assignatura: Han de dur un quadern personal o carpeta amb folis; colors i cola.
Durant el curs demanarem algun material addicional per s podem realitzar el taller d’Arqueologia i Del Jardí
ecospiritual.
Activitats complementàries: Quan les condicions ho permetin , farem una Sortida A la Basílica
Paleocristiana de Son Peretó.
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