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BENVINGUTS I BENVINGUDES A FLORIDA SECUNDÀRIA 

 

 

Alumnes i famílies, benvinguts i benvingudes al curs 2022-2023!  

Sabem que, quan s’enceta un nou curs escolar un dels aspectes que més us preocupa és com 

estarà organitzat el nou curs, què es farà a cada assignatura, quina metodologia se seguirà, amb 

quins criteris s’avaluarà... Tanmateix, aquesta és una de les preocupacions de l’alumnat i famílies 

que heu decidit iniciar una nova etapa al nostre centre. És per això que us presentem aquesta guia 

informativa on trobareu tota la informació necessària respecte a l’organització del centre així com 

els continguts i la metodologia de les assignatures d’acord amb el nostre Projecte Curricular de 

Centre. Amb aquesta informació pretenem, si més no, presentar-vos a grans trets el nostre projecte 

educatiu i ajudar a situar-vos en el nou curs que ara s’enceta.  

A la nostra pàgina web (http://www.floridasecundaria.es) podreu trobar altres informacions 

d’interès que us poden resultar igualment útils per conèixer amb més profunditat alguns aspectes 

del nostre centre. De la mateixa manera, l’agenda escolar ofereix l’explicació de com és el nostre 

centre, els estudis que es poden realitzar a Secundària i a Florida, el projecte que oferim, les 

activitats formatives i de tutoria, els mecanismes de participació al centre, la relació dels drets i 

deures dels alumnes, algunes estratègies per organitzar-se bé, i les normes de convivència.  

Confiem que aquesta informació vos siga útil per enfrontar els reptes i aprenentatges d’aquest nou 

curs i que puguem aprofitar al màxim els recursos que tenim en un bon clima de convivència. 
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L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

D’acord amb el que estableixen els principis generals del Reial decret 217/2022, la finalitat de 

l’educació secundària obligatòria consisteix a aconseguir que l’alumnat adquirisca  els elements 

bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, cientificotecnològic i 

motriu; desenvolupar i consolidar en ells els hàbits d’estudi i de treball, així com hàbits de vida 

saludables, preparant-los per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció 

laboral; i formar-los per a l’exercici dels seus drets i obligacions com a ciutadans i ciutadanes. 

D’aquesta manera, el desenvolupament curricular d’aquesta etapa ha de contribuir a l’evolució 

personal, emocional i social de tot l’alumnat de forma equilibrada i des d’una perspectiva inclusiva, 

fomentant la ciutadania democràtica i la consciència global, amb voluntat d’educar persones 

crítiques i compromeses en la millora del seu entorn i en la consecució d’un futur sostenible per a 

tots d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.  

A més a més aquesta és l’etapa en què es potencia l’aprenentatge per competències, un 

aprenentatge que suposa nous enfocaments en el procés d’ensenyament i avaluació, així com en 

les tasques de l’alumnat i en la metodologia, que esdevé més innovadora. Així doncs, partir de les 

competències (enteses com assoliments que es consideren imprescindibles perquè l’alumnat puga 

progressar amb garanties d’èxit en el seu itinerari formatiu, i afrontar els principals reptes i 

desafiaments globals i locals) suposa la combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, 

motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament; de la 

mateixa manera, suposa la participació activa dels discents i afavoreix que l’alumnat siga 

protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, millorant, així, el seu interès i la seua motivació 

cap a l’aprenentatge.  

És per això que des del nostre 

centre busquem la manera de 

treballar, des de totes les 

assignatures, les competències clau, 

és a dir, aquelles que tothom 

necessita per a la seua realització i 

desenvolupament personal, així com 

per a exercir una ciutadania activa, la 

inclusió social o els futurs oficis. 

Partint de l’aprenentatge competencial, entenem que el professorat té un paper fonamental, 

doncs ha de dissenyar tasques o situacions d’aprenentatge que arriben a tot l’alumnat, tenint en 

compte la diversitat, i que possibiliten la resolució de problemes, l’aplicació dels coneixements 

adquirits i la implementació dels coneixements. D’acord amb aquesta funció docent, a Florida 

Secundària treballem en equip, emprem diverses metodologies engrescadores i inclusives com 

ara el treball per projectes.  

Aquestes treball inclusiu i competencial, que l’aterrem al nostre centre des d’una necessària 

coordinació i cooperació del professorat, contribueix a garantir el perfil d'eixida de l'alumnat al final 

de l'ensenyament bàsic, Aquest perfil d’eixida és l'eina en la qual es concreten els principis i els 

fins del sistema educatiu i es defineix en connexió amb els reptes del segle XXI, així com a les 

competències clau que s'espera que l’alumnat haja desenvolupat en completar aquesta fase del 

seu itinerari formatiu. 

El Perfil d'eixida és únic i el mateix per a tots els centres: és la pedra angular de tot el 

currículum i es concep, per tant, com l'element que ha de fonamentar les estratègies i orientacions 

LES COMPETÈNCIES CLAU 
 Competència en comunicació lingüística. 
 Competència plurilingüe. 
 Competència matemàtica i competència en ciència, 

tecnologia i enginyeria. 
 Competència digital. 
 Competència personal, social i d'aprendre. 
 Competència ciutadana. 
 Competència emprenedora. 
 Competència en consciència i expressió culturals. 
– Competència matemàtica i competència en ciència, 

tecnologia i enginyeria. 

– Competència digital. 

– Competència personal, social i d'aprendre a 

aprendre. 

– Competència ciutadana. 

– Competència emprenedora. 

– Competència en consciència i expressió culturals. 

 

 

 



 

metodològiques en la nostra pràctica lectiva. D’aquesta manera, es vol garantir que tot alumne o 

alumna que supere amb èxit l'ensenyament bàsic i, per tant, assolisca el Perfil d'eixida, sàpiga 

activar els aprenentatges adquirits per a respondre als principals desafiaments als quals haurà de 

fer front al llarg de la seua vida: 

– Desenvolupar una actitud responsable a partir de la presa de consciència de la degradació 

del medi ambient i del maltractament animal basada en el coneixement de les causes que els 

provoquen, agreugen o milloren, des d'una visió sistèmica, tant local com global. 

– Identificar els diferents aspectes relacionats amb el consum responsable, valorant les seues 

repercussions sobre el bé individual i el comú, jutjant críticament les necessitats i els excessos i 

exercint un control social enfront de la vulneració dels seus drets. 

– Desenvolupar estils de vida saludable a partir de la comprensió del funcionament de 

l'organisme i la reflexió crítica sobre els factors interns i externs que incideixen en ella, assumint la 

responsabilitat personal i social en la cura pròpia i en la cura de les altres persones, així com en 

la promoció de la salut pública. 

– Desenvolupar un esperit crític, empàtic i proactiu per a detectar situacions de inequitat i 

exclusió a partir de la comprensió de les causes complexes que les originen. 

– Entendre els conflictes com a elements connaturals a la vida en societat que han de 

resoldre's de manera pacífica. 

– Analitzar de manera crítica i aprofitar les oportunitats de tota classe que ofereix la societat 

actual, en particular les de la cultura en l'era digital, avaluant-ne els beneficis i els riscos i fent un 

ús ètic i responsable que contribuïsca a la millora de la qualitat de vida personal i col·lectiva. 

– Acceptar la incertesa com una oportunitat per a articular respostes més creatives, aprenent 

a gestionar l'ansietat que pot portar aparellada. 

– Cooperar i conviure en societats obertes i canviants, valorant la diversitat personal i cultural 

com a font de riquesa i interessant-se per altres llengües i cultures. 

– Sentir-se part d'un projecte col·lectiu, tant en l'àmbit local com en el global, desenvolupant 

empatia i generositat. 

– Desenvolupar les habilitats que li permeten continuar aprenent al llarg de la vida, des de la 

confiança en el coneixement com a motor del desenvolupament i la valoració crítica dels riscos i 

beneficis d'aquest últim. 

 TREBALLEM EN EQUIP 

Cada assignatura té unes característiques específiques i treballa una àrea del coneixement 

diferenciada. Tot i això, el professorat que dóna classe a cada nivell educatiu forma els equips 

docents. Cada equip treballa de manera conjunta per tal de pactar objectius, estratègies, temes 

transversals a tractar des de totes les assignatures, procediments que cal reforçar, projectes 

interdisciplinaris, etc. D’aquesta manera intentem donar coherència i rendibilitzar el treball que es 

fa des de les diferents àrees. 

El punt de partida del treball de tots els equips docents (i que es recull en els nostres PEC i 

PCC) és acompanyar i ensenyar el nostre alumnat a: SABER SER (Valors) - SABER ESTAR 

(Actituds, Saber conviure) - SABER (Continguts) - SABER FER (Procediments). Per tal 

d’aconseguir-ho el treball de les assignatures s’organitza de manera que els continguts específics 



 

de cadascuna d’elles no siguen un fi en si mateix, sinó un vehicle per al desenvolupament de 

capacitats més generals que puguen permetre donar-li sentit a eixos continguts. 

Per aquest motiu desenvolupem un treball coordinat entre les assignatures que permet 

potenciar els coneixements i competències comunes i, a més, evita la repetició de continguts i 

temes que podrien solapar-se. 

 

 METODOLOGIA 

Per a aconseguir que el nostre alumnat assolisca les competències necessàries emprem  

estratègies diferents. Tot i això intentem des de totes les assignatures que els aprenentatges 

siguen el més significatius possible i que l'alumnat puga anar construint-los. Entenem les classes 

com un espai comú on plantegem activitats integradores i, en diferents ocasions, projectes de 

treball que suposen un repte motivador per als i les nostres discents. A més a més l’ús de les 

noves tecnologies està present en el treball diari de les assignatures, no com una finalitat, sinó 

com una eina transversal, que cal conèixer, així com fer-ne un bon ús, per a la millora de 

l’aprenentatge. 

Treballem per projectes 

 Què és el treball per projectes? 

Es tracta d’una metodologia idònia per desenvolupar les competències clau perquè és un 

mètode de treball globalitzador que fa protagonista l'alumnat, responsabilitzant-lo del seu propi 

aprenentatge. El treball per projectes contribueix a que els discents pensen per ells i  elles 

mateixes, investiguen i aprenguen dels seus errors i dels seus encerts, i aprenguen a treballar de 

manera cooperativa i individual.  

 

 Per què treballar per projectes? 

Els projectes parteixen d’un repte motivador que fa que l’alumnat pregunte per les coses i 

dissenye els seus processos de treball actiu, fet que suposa una gran motivació davant de cada 

aprenentatge. A més a més,  el treball per projectes permet el desenvolupament de les 

competències clau de l’etapa, i el treball de temes transversals i interdisciplinaris que donen sentit 

a l’aprenentatge. D’altra banda, es fomenta el treball col·laboratiu, ja que els grups de projecte 

integren persones de cultura i de nivells d'habilitats i aprenentatges molt diferents, facilitant així 

que tothom puga aprendre, de manera inclusiva, contribuint a la construcció social del 

coneixement.  

 Quins projectes tenim previst posar en marxa aquest curs? 

Enguany a 3r d’ESO participem del projecte 50/50, coordinat des de l’Ajuntament de Catarroja junt 

amb Aieoluz i vinculat a la sostenibilitat i l’eficiència energètica a les nostres instal·lacions. També 

1r ESO 
 

2n ESO 
 

3r ESO 
(ÀREES STEM -FQ, BIO i 

TECNO-) 

4t ESO 

- El racó de la lluna 
- Objectiu escola I 
- Quin maremàgnum  
 

Objectiu Escola II: 
- Green Friday 
- Malbaratament 
d’aliments 
- Tirem del fil: el rastre 
de la moda 
 Sentir la ciutat 

- Elemental, querido 
Watson 

- La fira de la ciència 
- Projecte 50-50 

- Catarroja 
sostenible 
(acció local) 



 

participem de la campanya Catarroja Camina, coordinada per les regidories d’Urbanisme i 

Educació i que té com a objectiu fomentar el reciclatge de llaunes. 

D’aquesta manera, a través de diferents projectes interdisciplinaris que afecten els diferents nivells 

es pot treballar de manera transversal una de les línies vertebradores del nostre projecte educatiu 

i que és clau també en la LOMLOE: la sostenibilitat.  

 

 OBJECTIUS DE L’ETAPA 

D’acord amb el que estableix l’article 7 del Reial decret 217/2022, l’educació secundària obligatòria 

ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permeten els següents objectius 

(entesos com els assoliments que s’espera que l’alumnat haja aconseguit en finalitzar l’etapa i la 

consecució dels quals està vinculada a l’adquisició de les competències clau):  

1. Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als 

altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se 

en el diàleg refermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se 

per a l’exercici de la ciutadania democràtica.  

2. Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició 

necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de 

desenvolupament personal.  

3. Valorar i respectar les diferències de gèneres i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. 

Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones.  

4. Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues 

relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 

comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.  

5. Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a adquirir, amb 

sentit crític, nous coneixements. Desenvolupar les competències tecnològiques bàsiques i avançar 

en una reflexió ètica sobre el seu funcionament i utilització.  

6. Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents 

disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos 

camps del coneixement i de l’experiència.  



 

7. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la 

iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir 

responsabilitats.  

8. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en les llengües oficials, el valencià, 

com a llengua pròpia, i el castellà, com a llengua cooficial, textos i missatges complexos, i iniciar-

se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

9. Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 

10. Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, 

incloses les llengües familiars, així com el patrimoni artístic i cultural, com a mostra del 

multilingüisme i de la multiculturalitat del món, que també s’ha de valorar i respectar. 

11. Conèixer i acceptar el funcionament del seu cos i el dels altres, respectar les diferències, 

consolidar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport 

per a afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la 

sexualitat en tota la seua diversitat. 

12. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura, l’empatia i el 

respecte cap als éssers vius, especialment els animals, i el medi ambient, i contribuir a la 

conservació i millora. 

13. Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions 

artístiques utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació. 

14. Prendre consciència de les problemàtiques que té plantejades la humanitat i que es concreten 

en els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

UN RESUM DEL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU 

A Florida Secundària tractem d’oferir un projecte educatiu de qualitat que potencie els 

desenvolupament íntegre del nostre alumnat quant a relacions humanes, rendiment acadèmic i 

professional i respecte a la diversitat cultural, ideològica i de costums, i a l’heterogeneïtat dels 

nostres discents, quant a capacitats i ritmes de treball. Aquest desenvolupament integral 

l’aconseguim a  partir de les competències pròpies de Florida Grup Educatiu, on treballem des dels 

0 fins els 18 anys determinades maneres de fer i de treballar, maneres d’estar i de sentir, maneres 

de viure i de relacionar-se, maneres de pensar. 



 

És per això que, al llarg de tota la seua etapa educativa al nostre centre, fem un constant 

acompanyament de l’alumnat amb l’objectiu de fomentar una correcta actitud cap a l’aprenentatge, 

un aprenentatge del qual ells i elles en són els protagonistes. Així doncs, entenem l’aprenentatge 

com una tasca activa, que dóna sentit al que l’alumnat fa, desenvolupant un treball autònom que 

els condueix cap  al seu propi progrés personal, sota el guiatge i les orientacions del professorat. 

D’altra banda, formen part dels nostres instruments educatius totes aquelles activitats formadores 

que, dintre i fora de l’aula, incideixen de manera significativa en el nostre alumnat. D’aquesta 

manera, amb l’objectiu d’implementar aquest aprenentatge significatiu, realitzem algunes activitats 

complementàries, de caràcter obligatori, que busquen completar l’educació acadèmica i la 

formació integral de l’alumnat així com contribuir a la consolidació de les  competències i el treball 

de la  comunicació, la convivència, la participació activa en la vida del centre, el coneixement de 

l’entorn sociocultural, el respecte pel medi ambient, i valors essencials com ara la solidaritat o el 

respecte a la diversitat. 

Altre dels factors que contribueixen a l’assoliment d’una educació integral és la tutoria, element 

dinamitzador bàsic que estimula i potencia el comportament crític, reflexiu, la igualtat de drets i 

deures sense discriminació, la cooperació i el treball en equip, l’interès per l’esforç i l’autonomia 

personal. De la mateixa manera, des de la tutoria es treballen la interiorització d’hàbits, destreses, 

procediments, coneixements i valors. A primer cicle de l’ESO, on la situació de partença està 

caracteritzada pels canvis i les incerteses propis del moment pre-adolescent que estan vivint, 

l’objectiu de la tutoria és la consolidació d’hàbits de treball (que inclou el treball sobre la planificació 

de l’estudi i treball) i d’actituds positives cap a l’aprenentatge (com ara l’autonomia o la 

responsabilitat en les decisions), així com la motivació perquè el procés d’aprenentatge siga 

significatiu. Al segon cicle de l’ESO la tutoria busca l’acompanyament en l’adolescència cap a la 

maduresa i la consolidació dels valors que s’han implementat durant els cursos anteriors: la 

responsabilitat, l’esforç, la convivència... 

Així mateix, hem volgut donar-li especial consideració a l’assoliment de la competència en 

comunicació lingüística i, en especial, hem volgut fer èmfasi en la lectura. És per aquest motiu que 

a tots els nivells de l’ESO s’ha implementat l’espai de lectura. Aquest projecte de centre busca 

oferir a l’alumnat un moment diari d’entre 20 i 30 minuts per a llegir lliurement allò que els agrada. 

Els objectius de l’espai de lectura (que s’estructura de manera semblant a tots els nivells i grups) 

són tres: fomentar l’hàbit lector i el gust per llegir, impulsar la lectura com a font de plaer i 

coneixement, i oferir uns minuts diaris de descobriment, de calma i de concentració. 

LA NOSTRA OFERTA ACADÈMICA 

Els estudis cursats durant l’ESO es complementen amb alguns recursos propis del nostre centre  

que, a grans trets, busquen la millora en l’aprenentatge i en la qualitat d’aquest i l’atenció a la 

diversitat. Es tracta de recursos com la preparació de les proves A2 (de Francès i Anglès), 

professorat auxiliar a les aules del primer cicle de l’ESO, o els mòduls de projecte a 2n i 3r d’ESO. 

D’altra banda, per a aquest curs comptem amb un grup d’alumnes de 3r d’ESO acollit al Programa 

de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (PMAR) i un altre grup a 4t d’ESO que s’acull al 

Programa de Reforç (PR4).  

A més a més, el curs 20-21 encetàrem el treball per àmbits a 1r d’ESO, una nova organització 

curricular que té com a objectiu afavorir la transició a Secundària de l’alumnat. Aquesta nova 

organització queda vertebrada des del nostre programa TAS (Transició a Secundària), que busca 

la incorporació de metodologies diverses i del treball cooperatiu des del començament de la 

trajectòria acadèmica al nostre centre. Així, treballem en la línia de transformar l’espai de l’aula per 



 

a diferents tipus de treball (dintre del que la normativa i les mesures preventives ens permeten), 

establim una estructura diària en moments marquen la línia de cada dia, el desenvolupament del 

treball i la conclusió i recopilació del treball. Aprofundim en l’ús de metodologies integradores del 

coneixement adquirit i inclusives per atendre la diversitat: continuem, en la mesura del possible, 

amb el treball en equips cooperatius, ABP, rutines de pensament i l’alumnat va construint portafolis 

individuals i grupals. Les competències clau i les competències 0-18 guien la construcció del 

currículum que, en un primer moment se centra en continguts comuns entre 6é i 1r d'ESO per 

aprofundir en aspectes competencials i metodològics, i, poc a poc, van ampliant-se i concretant-

se en el que la legislació marca per a 1r sensu stricto. 

Aquest curs 22-23 hem incorporat el treball per àmbits a 2n d’ESO integrant quatre assignatures: 

Geografia i Història i Valencià (àmbit sociolingüístic) i Tecnologia i Física i Química (que conformen 

l’àmbit científic- tecnològic junt amb una hora de laboratori vehiculada en anglès). Això ens permet 

donar continuïtat a les metodologies encetades a 1r d’ESO al llarg de tot el primer cicle, alhora que 

treballar des d’un enfocament global que parteix dels reptes i de les competències de la LOMLOE.  

Aquest treball per àmbits no acaba però a 2n d’ESO: a 3r d’ESO treballem des de fa ja uns cursos 

l’àmbit STEM (que integra les matèries de Biologia, Tecnologia i Física i Química). També els 

programes de diversificació curricular que oferim a 3r i 4t d’ESO contemplen aquesta manera 

d’agrupar les assignatures i de treballar. Així doncs, hi ha un treball continuat al llarg de tota l’ESO 

que permet integrar diferents matèries en una sola per a oferir un aprenentatge molt més 

significatiu, arrelat a l’entorn i vinculat a reptes reals que contribueixen a la praxi de les 

competències clau.  

 

Les assignatures al primer cicle de l’ESO: 

1r ESO 22-23 2n ESO 22-23 

6h 
 

ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC 
(CCSS + VALENCIÀ) 

6h 
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC 

(VALENCIÀ + CCSS) 

3h CASTELLÀ 3h CASTELLÀ 

3h ANGLÈS 3h ANGLÈS 

3h MATEMÀTIQUES 3h MATEMÀTIQUES  

2h PROJECTE INTERDISCIPLINARI 2h PLÀSTICA 

4h 
ÀMBIT BIOTECNOLÒGIC (BIOLOGIA+ 

TECNOLOGIA) 
4h 

ÀMBIT CIENTÍFIC- 
TECNOLÒGICTECNOLOGIA + FQ 

1h Laboratori Plurilingüe (Biologia) 1h Anglès vehicular en laboratori plurilingüe 

4h 
 

ÀMBIT D’EXPRESSIÓ 
(E. FÍSICA + MÚSICA) 

2h EDUCACIÓ FÍSICA 

2h MÚSICA 

2h 
(triar 

1) 

BRAIN GAMES (taller de reforç)  
2h 

(triar 
1) 

PLÀSTICA 

FRANCÈS INFORMÀTICA 

LABORATORI D’ARTS ESCÈNIQUES FRANCÈS 

RELACIONS DIGITALS SALUDABLES PROJECTE INTERDISCIPLINARI 

1h ATENCIÓ EDUCATIVA 1h VALORS ÈTICS 

1h TUTORIA 1h TUTORIA 

 

 

 



 

Les assignatures al segon cicle de l’ESO: 

3r ESO curs 22-23 3r PDC curs 22-23 

3h GEOGRAFIA  
9h 

 
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC 3h VALENCIÀ 

3h CASTELLÀ 

4h ANGLÈS 4h ANGLÈS 

4h MATEMÀTIQUES 8h ÀMBIT CIENTÍFIC 

3h ÀMBIT STEM (TECNO + FQ + BG) 

1h FISICA I QUÍMICA 3h ÀMBIT PRÀCTIC (Digitalització I 
orientació) 

1h BIOLOGIA 

1h TECNOLOGIA 

2h PROJECTE INTERDISCIPLINARI 

2h EDUCACIÓ FÍSICA 2h EDUCACIÓ FÍSICA 

2h PLÀSTICA 2h PLÀSTICA 

 
2h 

(triar 1) 

CULTURA CLÀSSICA 

FRANCÉS 

JOCS CIENTÍFICS 

TALLER D’ECONOMIA 

1h      TUTORIA 

1h         ATENCIÓ EDUCATIVA 

 

4t ESO 22-23 4t ESO   PR4 22-23 

3h GEOGRAFIA I HISTÒRIA  
9h 

ÀMBIT 

SOCIOLINGÜÍSTIC 
3h CASTELLÀ 

3h VALENCIÀ 

 
3h 

 
ANGLÈS 

2h ANGLÈS 

1h TUTORIA ESPECÍF. 
(ORIENTACIÓ) 

2h                          EDUCACIÓ FÍSICA 2h EDUCACIÓ FÍSICA 

 4t ESO ACADÈMIC  

4t ESO APLICAT 
 

 
 

10h 

 
    ÀMBIT CMT  

(Mates aplicades i Ciències  

aplicades a l’activitat professional 

+ Tecnologia) 

 HUMANITATS CIÈNCIES 

4h 
MATEMÀTIQUES 
ACADÈMIQUES 

MATEMÀTIQUES 

APLICADES 

3h ECONOMIA 
FÍSICA I 

QUÍMICA 

INICIATIVA 

EMPRENEDORA 

3h LLATÍ BIOLOGIA TECNO (apli) 
3h 

     PLÀSTICA APLICADA 

3h 
 (triar 1) 

                                 MÚSICA 

TECNO (acad) PLÀSTICA 
APLICADA PLÀSTICA ACAD 

3h 
(triar 1) 

INFORMÀTICA 
3h INFORMÀTICA 

FRANCÈS 

1h VALORS ÈTICS 

1h TUTORIA 

 



 

LES NOSTRES GUIES 

Les guies que trobareu tot seguit pretenen resumir a grans trets allò que es treballarà des de cada 

assignatura o àmbit durant el curs i que contribuirà a l’assoliment de les competències clau (tenint 

en compte el perfil d’eixida de l’alumnat en finalitzar l’ESO) així com dels objectius generals de 

l’etapa. 

Cada guia ens ofereix a grans trets els sabers bàsics treballats, les competències específiques de 

la matèria o àmbit, la metodologia emprada a l’assignatura, els criteris i instruments d’avaluació, i 

una tria d’algunes de les situacions d’aprenentatge previstes.  

Els sabers bàsics són els coneixements, destreses i actituds que constitueixen els continguts 

propis d’una matèria, l’aprenentatge dels quals són necessaris per a l’adquisició de les 

competències específiques. L’ordre d’aquests sabers, tal com s’especifiquen en cada una de les 

matèries, no comporta cap seqüenciació d’aprenentatge per nivells, sinó que d’acord amb els 

criteris de la concreció curricular de centre, reconeixent la diversitat en el grup, el context educatiu 

o altres criteris pedagògics, els equips docents treballen de manera coordinada per a aprofundir 

en uns més que en uns altres, en funció dels nivells i la diversitat dels grups, a més d’agrupar-los 

i articular-los.  

Les competències específiques són  els assoliments que l’alumnat ha de poder desplegar en 

activitats o en situacions l’abordatge de les quals requereix els sabers bàsics de cada matèria. Les 

competències específiques constitueixen un element de connexió entre, d’una banda, les 

competències clau, i d’una altra, els sabers bàsics de les matèries i els criteris d’avaluació. El seu 

desenvolupament es produirà mitjançant les situacions d’aprenentatge contextualitzades en les 

quals cada alumne o alumna haurà de participar. 

Quant als criteris d’avaluació, aquests són els referents que indiquen els nivells d’acompliment 

esperats en l’alumnat desenvolupats en les situacions o activitats d’aprenentatge que requereixen 

el desplegament de les competències específiques de cada matèria en un moment determinat del 

seu procés d’aprenentatge. 

Les situacions d’aprenentatge destacades, són aquelles situacions i activitats que impliquen el 

desplegament per part de l’alumnat d’actuacions associades a les competències específiques i a 

les competències clau, i que contribueixen a adquirir-les i desenvolupar-les. La capacitat d’actuació 

de l’alumnat en enfrontar-se a una situació d’aprenentatge requereix mobilitzar tota mena de 

coneixements implicats en les competències específiques. 

 

 

 

 



ANGLÈS  
1r ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1.Analitzar i usar els repertoris lingüístics de diverses llengües, reflexionar sobre 

el funcionament i prendre consciència dels coneixements propis, així com valorar 

la diversitat lingüística i cultural a partir de la llengua estrangera. 

2. Interpretar textos orals, breus i senzills, sobre temes predictibles i no 

predictibles dels àmbits personal, social, educatiu i professional, utilitzant els 

coneixements adequats sobre els gèneres textuals i les estratègies de 

comprensió i d’escolta activa. 

3.Interpretar informació explícita i implícita expressada en textos escrits i 

multimodals breus i senzills que inclouen estructures i vocabulari d’ús freqüent, 

sobre temes predictibles i no predictibles d’àmbit personal, social, educatiu i 

professional, mitjançant estratègies que permeten desenvolupar el seu repertori 

lingüístic. 

4. Produir textos orals, de manera autònoma i fluida, aplicant estratègies de 

planificació, producció i compensació, per a expressar missatges senzills dels 

àmbits personal, social, educatiu i professional, per mitjà d’estratègies que 

permeten desenvolupar el seu repertori lingüístic. 

5. Produir textos escrits i multimodals comprensibles i estructurats, de manera 

autònoma, per a expressar missatges senzills de l’àmbit personal, social, 

educatiu i professional, aplicant estratègies de planificació, textualització i revisió, 

per mitjà d’estratègies que permeten desenvolupar el seu repertori lingüístic. 

6. Interaccionar de manera oral, escrita i multimodal per mitjà d’intercanvis 

senzills d’informació, de manera síncrona i asíncrona, mostrant autonomia i 

iniciativa, per a respondre a necessitats comunicatives relacionades amb els 

àmbits personal, social, educatiu i professional, mitjançant estratègies que 

permeten desenvolupar el seu repertori lingüístic. 

7. Mediar entre interlocutors aplicant estratègies d’adaptació, simplificació i 

reformulació del llenguatge per a processar i transmetre informació més 

elaborada en situacions comunicatives d’àmbit personal, social i professional. 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

Bloc 1: Llengua i ús 

-Funcions comunicatives adequades a l’àmbit i al context comunicatiu.  
-Comparació i contrast dels principis del funcionament de les llengües. 
-Unitats lingüístiques i significats associats. 

-Models contextuals i gèneres discursius. 

-Expressions i lèxic d’ús comú i d’interés per a l’alumnat 

-Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació, intencions comunicatives i 

significats generals associats a aquests patrons. 

-Convencions ortogràfiques bàsiques i intencions comunicatives i significats. 

Bloc 2: Estratègies comunicatives 

-Estratègies per a la comprensió i producció de textos orals i escrits. 

-Estratègies per a respondre eficaçment a una necessitat comunicativa básica. 

-Interés i iniciativa en intercanvis comunicatius. 

-Autoconfiança. L’error com a instrument de millora i proposta de reparació. 

-Estratègies i eines d’autoavaluació i coavaluació. 

-Recursos per a l’aprenentatge i estratègies bàsiques de cerca d’informació. 

-Identificació de l’autoria de les fonts consultades i els continguts utilitzats. 

-Eines per a la comprensió, producció oral, escrita i multimodal, i plataformes 

virtuals d’interacció i col·laboració educativa.  

Bloc 3: Cultura i societat 

-Aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana, les 

condicions de vida i les relacions interpersonals. 

-Adaptació del repertori comunicatiu propi al context social i cultural. 

-Estratègies bàsiques per a entendre i apreciar la diversitat lingüística, cultural i 

artística, atenent valors ecosocials i democràtics. 

-Reconeixement de les diferències i la diversitat plurilingüe i intercultural. 

-Estereotips d’altres cultures on es parla la llengua estrangera.  

-La llengua estrangera com a mitjà de comunicació interpersonal i internacional, 

com a font d’informació i com a eina per a l’enriquiment. personal. 



ANGLÈS  
1r ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

L'assignatura d´anglès és una assignatura obligatòria de 1r ESO impartida 

en 3 hores setmanals. Aquestes 3 hores estaran dedicades al treball 

teoricopràctic dels continguts, en el qual s'inclouen projectes específics de 

l'assignatura, interdisciplinaris, així com el treball sobre diferents lectures.   

Materials:  

Emprem com a llibres de referència el Student´s Book i el Workbook “Think 

Ahead 1” de l´editorial Burlington Books. A més a més, l´alumnat disposa de 

material complementari que serà lliurat per la professora durant les sessions 

o que es trobarà a l’aula virtual Florida Oberta.  

 

Pla lector:  

Durant el curs, es plantegen diferents lectures obligatòries per a recolzar el 

treball plantejat a les diferents unitats. La lectura d’aquestes obres es fa a 

casa i a classe es promou la participació en tertúlies literàries o diferents 

activitats vinculades a la comprensió escrita. A més a més, l’alumnat pot 

llegir  altres  obres  voluntàries  que  es  plantegen  arran  del  treball  de  les 

diferents unitats. Per a aquest  curs, les lectures obligatòries  són  les  

següents: “All about Britain” de Julie Hart (1r trimestre), “The Adventures of 

Tom Sawyer” de Mark Twain (2n trimestre) i “Gulliver´s Travels” de Jonhatan 

Swift (3r trimestre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura d´anglès es farà sobretot partint del grau 

d’assoliment de les competències específiques de la matèria, les quals 

contribueixen a aconseguir el perfil d’eixida de l’alumnat. Aquest assoliment 

es contempla a partir de diferents instruments que tenen un percentatge 

assignat en cada avaluació. Entre aquests, trobem els següents:  

-Participació de les dinàmiques a l’aula i actitud envers l’aprenentatge 

(seguiment dels protocols d’aula).  

- Proves i activitats de comprensió i producció oral i escrita.  

- Proves de continguts. 

- Hàbit de treball diari. 

- Projectes col·laboratius. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Al llarg del curs es plantegen diferents reptes vinculats a l’aprenentatge a 

l’alumnat amb què treballen les competències bàsiques. Aquests reptes 

estan relacionats amb temes i continguts transversals i interdisciplinaris. 

Igualment, anglès participa de projectes interdisciplinaris des d’on es 

plantegen reptes globals a l’alumnat: “El Racó de la lluna” (1r  trimestre), 

“Objectiu Escola” (2n trimestre) i “Quin Maremàgnum!” (3r trimestre).  

 
 

 



ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC   
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

Descriure i contextualitzar en el temps i l’espai els esdeveniments i els processos 

més rellevants de la història pròpia i universal. 

Buscar, identificar i seleccionar la informació referent a fets històrics, geogràfics i 

artístics a partir de diferents fonts documentals, i fer un tractament correcte. 

Explicar les interrelacions econòmiques fonamentals entre els elements de l’espai 

físic i les activitats de les societats humanes. 

Contrastar els principals models d’ocupació territorial i d’organització política i 

econòmica que expliquen la desigualtat entre els éssers humans 

Donar arguments des d’una perspectiva crítica, fonamentada en coneixements 

històrics i la geografia sobre problemes socials rellevants, assumir valors 

democràtics i pronunciar-se en la defensa d’aquests. 

Identificar l’origen i reconéixer el valor del patrimoni cultural i natural, especialment 

dels elements geogràfics, històrics i artístics, tant a escala local com global. 

Multilingüisme i interculturalitat. Descriure i apreciar la diversitat lingüística i 

cultural de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i del món, per mitjà del 

reconeixement de les llengües de l’alumnat i de la realitat multilingüe de l’entorn. 

Comprensió oral/escrita i multimodal. Comprendre, interpretar i valorar, de manera 

autònoma, textos orals/escrits i multimodals propis dels àmbits personal, social, 

educatiu i professional, per mitjà de l’escolta activa, aplicant estratègies de 

comprensió oral, reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant-ne la qualitat. 

Expressió oral/escrita i multimodal. Produir missatges orals o textos escrits amb 

coherència, cohesió i adequació, fluïdesa i correcció, per mitjà de diferents suports 

i situacions de comunicació de l’àmbit familiar, social, educatiu o professional. 

Lectura autònoma. Llegir obres i textos de caràcter divers i de complexitat 

progressiva, seleccionats amb autonomia, i reflexionar sobre el perfil lector que es 

va configurant. 

Competència literària Llegir i produir textos literaris, contextualitzats en la cultura i 

la societat, com a font de plaer i de coneixement. 

 

 
 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

• El temps històric: l’espai i el temps. 

• Els recursos del medi físic. El repte de la sostenibilitat. 

• Prehistòria. Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls. El procés d’hominització i 

les primeres organitzacions socials.  

• La història antiga: les primeres civilitzacions. 

• El món clàssic, Grècia i Roma.     

• La diversitat lingüística al món. Varietats lingüístiques socials i geogràfiques. 

• Identificació de registres: col·loquial, formal i l’estàndard. Ús del registre 

estàndard (oral i escrit) en l’àmbit acadèmic. 

• Processos de comprensió oral i escrita: reconeixement, selecció, 
interpretació, anticipació, inferència, retenció, valoració. Idees principals i 
secundàries. Estratègies de comprensió per a l’abans, durant i després de la 
lectura o seqüència audiovisual. 

• Lectura en veu alta. Elements prosòdics (entonació, ritme, intensitat, que 
contribueixen a matisar l'expressió) i no verbals. 

• Textos orals i escrits formals i no formals, planificats i no planificat, narratius, 
descriptius, expositius, argumentatius (valoració de lectures);  comprensió 
de textos instructius. 

• Estratègies de cerca, ús de diccionaris i cercadors i tractament de la 
informació per a la construcció del coneixement. 

• Adequació, coherència, cohesió, correcció, presentació.   

• Literatura. Aproximació a la poesia. La rondalla.  

• Normes ortogràfiques: la separació sil·làbica; diftongs i hiats; accentuació; 
l’apòstrof. 

• Gramàtica: frases fetes; lèxic precís; camps lexicosemàntics; mecanismes 
de formació de paraules; les categories gramaticals: substantiu, adjectiu i 
verb; la concordança subjecte-predicat. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Àmbit Sociolingüístic és una assignatura que integra les àrees de Geografia i 

Història i de Valencià. És una assignatura obligatòria de 1r d’ESO que compta 

amb 6 sessions setmanals. Per tal de facilitar un aprenentatge significatiu per 

a tots i totes, s’empraran estratègies i recursos molt diversos on es combinen 

lectures, portafolis de treball personal, investigació per centres d’interés, 

produccions individuals, etc. Es treballarà des d’una perspectiva molt 

competencial, prioritzant el saber fer i l’aplicació pràctica del coneixement a 

diferents contextos. 

 

Materials:  

Tot el material de consulta i els dossiers de treball individual es podran trobar 

al Moodle de l’assignatura a Florida Oberta. L’alumnat haurà de portar el 

material imprés. Cada alumne/a haurà de treballar amb una llibreta 

microperforada i un portafoli personal (carpeta amb fundes) on s’inclouran els 

diferents dossiers de treball de cada unitat, així com els treballs voluntaris. 

 

Pla lector:  

Lectures dialògiques –“Cantamapes” de Wu Ming. “Llegendes del sol i la 

lluna” Carles Cano. “El savi del Nil”, Jesús Cortés. “El cor dels Ibers” de 

Teresa Broseta. “Lluny de Roma” de Pasqual Alapont.  

En cada unitat es plantejaran activitats específiques a partir de diferents 

textos literaris/periodístics, que s’abordaran posant en marxa estratègies de 

lectura comprensiva, tant en gran grup com individualment. Així mateix hi 

haurà un llistat de propostes de lectura al llarg de totes les unitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura es farà sobretot partint  del  grau d’assoliment  de  

les  competències  específiques  de  la matèria,  les  quals contribueixen a 

aconseguir el perfil d’eixida de l’alumnat. Aquest assoliment es  contempla  a  

partir  de  diferents  instruments  que  tenen  un  percentatge assignat  que  

s’acorda  en  cada  avaluació  amb  l’alumnat,  com  ara  els següents: 

 

-Participació de les dinàmiques a l’aula i actitud envers 

l’aprenentatge (seguiment dels protocols d’aula) 

-Produccions escrites a partir de models donats 

-Proves i activitats de comprensió oral i escrita-Activitats 

cooperatives 

-Quadern de lectura sobre les diferents lectures obligatòries 

-Quadern de classe-Hàbit de treball diari 
 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Al llarg del curs es plantegen diferents reptes vinculats a l’aprenentatge a 

l’alumnat amb què treballen les competències bàsiques. Aquests reptes estan 

relacionats amb temes i continguts transversals i interdisciplinari. Igualment,  

l’assignatura participa  de  projectes  interdisciplinaris  des  d’on  es plantegen  

reptes  globals  a  l’alumnat: El  Racó  de  la  lluna (1r  trimestre), Objectiu 

Escola (2n trimestre) i Quin Maremàgnum! (3r trimestre). 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

LLENGUA 

- Ser capaços d’utilitzar el llenguatge per a les àrees dels jocs, crear paraules i 

saber com s’escriuen. 

- Fomentar l’ús del valencià també en entorns lúdics. 

- Millorar l’expressió escrita. 

- Ser capaços de crear un joc amb una base lingüística en valencià, educatius i 

lúdics alhora. 

MATEMÀTIQUES 

-Interpretar, modelitzar i resoldre problemes de la vida quotidiana i propis de les 

matemàtiques, aplicant diferents estratègies i formes de raonament, per a 

explorar diferents maneres de conducta i obtindre possibles solucions. 

-Analitzar les solucions d'un problema usant diferents tècniques i eines, avaluant 

les respostes obtingudes, per a verificar la seua validesa i idoneïtat. 

-Formular i comprovar conjectures senzilles o plantejar problemes de manera 

autònoma.  

-Reconèixer i utilitzar connexions entre els diferents elements matemàtics, 

interconnectant conceptes i procediments.  

- Identificar les matemàtiques implicades en altres matèries i en situacions reals 

susceptibles de ser abordades en termes matemàtics, interrelacionant conceptes 

i procediments, per a aplicar-los en situacions diverses. 

- Comunicar de manera individual i col·lectiva conceptes, procediments i 

arguments matemàtics, usant llenguatge oral, escrit o gràfic.  

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

LLENGUA 

-Creació de textos: estructura i propietats textuals, desenvolupament del plaer 

per l’escriptura, potenciar les eines d’expressió (tant escrita com oral).  

-Creació de les paraules, la composició i derivació: semàntica, prefixos i 

sufixos, mots derivats, mots cultes i arcaismes, barbarismes i falsos amics.  

-Gramàtica, lèxic i ortografia de les paraules: categories gramaticals, regles 

d’accentuació, sintagmes i oracions, sinònims i antònims, polisèmia i 

homonímia, signes de puntuació.   

MATEMÀTIQUES 

-Estratègies de resolució de problemes: Organització de la informació, 

realització d’esquemes, dibuixos, taules, gràfics, etc, Cerca de semblança amb 

altres problemes ja resolts, resolució de problemes simples, experimentació i 

obtenció de pautes, assaig-error (l’errada com part de l’aprenentatge), 

descomposició del problema en problemes més menuts, comprovació del 

resultat. . 

-Autoconeixement: reconeixement de fortaleses i febleses individuals, creació 

estratègies de millora personal, treball en equip (diàleg igualitari i escolta 

activa),  

-Nombres i àlgebra: conversions, fraccions i decimals, proporcions, càlcul i 

operacions, càlcul mental, potències, ... 

-Geometria: figures planes elementals, càlcul d’àrees i perímetres, 

classificacions, construccions geomètriques senzilles, resolució de problemes 

geomètrics senzills.  

 

 

 



BRAIN GAMES  
1r ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Aquesta assignatura optativa disposa de dues hores setmanals i està 

repartida a parts iguals entre contingut matemàtic i contingut lingüístic, és a 

dir, una hora per a cada part. L' objectiu d'esta matèria és adquirí la destresa 

i la seguretat necessàries per a afrontar amb èxit les ciències i les 

humanitats, incidint en el reforç dels continguts conceptuals elementals, i 

proporcionar-te les ferramentes que et permetran comprendre els 

procediments utilitzats en altres matèries. 

Tal com indica el seu nou, s’emprarà una metodologia GBL que prové de la 

seva denominació anglesa 'Game Based Learning'. En ella s’utilitzen jocs o 

exercicis de caire lúdic, per tal de poder aprendre a través d'ells. Així, el joc 

es converteix en vehicle per consolidar conceptes. En aquesta metodologia 

adquireix molta importància el nivell de jugabilitat i divertiment del joc en 

qüestió. Hi ha alguns creats amb el mer objectiu de divertir (solen tenir 

contingut acadèmic baix) i aquells pensats per ensenyar alguna cosa 

concreta. 

Tant en la part matemàtica com en la lingüística, l’aprenentatge es realitza a 

partir d’exercicis i problemes en els quals l’alumnat ha de buscar solucions a 

partir del plantejament de reptes que estimulen el seu interès i incrementen 

les seues habilitats en els procediments propis de la matèria.  

El material que utilitzarem en la part científica serà fitxes aportades pel propi 

professorat a partir del dossier de treball dissenyat per Juan José Escobar 

Ballesteros “Les matemàtiques també són divertides”.  Per la part literària, 

farem servir jocs en línia com Paraulògic o Wordle, entre d’altres i jocs físics 

com el Dixit. Tots treballen el lèxic i els conceptes, així com la imaginació i la 

creativitat. 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

Aquesta assignatura optativa de 1r d’ESO té un caràcter formatiu i continu. 

En l’avaluació es tindran molt en compte el grau d’assoliment de les 

competències, no només pròpies de l’assignatura, sinó també i inclús a 

major nivell, les transversals. Dit i fet, els següents instruments són els que 

s’utilitzaran per obtindre els resultats de l’assignatura:  

 El portafolis, on queden recollides les fitxes amb les que treballem a 

l’aula.  

 Participació a classe, hàbit de treball, protocols d’aula. 

 Projecte de creació (àmbit lingüístic) d’un joc lúdic i educatiu en 

valencià. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Aquesta assignatura té l’element transversal del joc i els elements 

informàtics per a aprendre aspectes de l’àmbit lingüístic i matemàtic. 

Igualment, té un enfocament plenament dirigit a potenciar la capacitat de 

comprensió lectora (ja siga en la seua vessant matemàtica com en la 

lingüística) i té vocació de ser d’utilitat per a l’alumnat en situacions de la 

vida real, on puguen emprar les competències i els procediments que aquí 

es potencien per tal de resoldre problemes o situacions de diversa índole. 

Finalment, es fomenten els valors propis i el respecte entre companys 

mentre juguen.  

 

 



CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA   
 1r ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Descriure i apreciar la diversitat lingüística i cultural per mitjà del 

reconeixement de les llengües de l’alumnat i de la realitat multilingüe i 

intercultural de l’entorn, analitzant les característiques, l’origen i el 

desenvolupament sociohistòric de les dues llengües oficials i de les 

principals varietats lingüístiques, i combatent els prejudicis lingüístics. 

2. Comprendre, interpretar i valorar, de manera autònoma, textos multimodals 

orals i escrits propis dels àmbits personal, social, educatiu i professional, per 

mitjà de l’escolta activa i la lectura de textos, aplicant estratègies de 

comprensió oral i escrita, reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant-

ne la qualitat i fiabilitat. 

3. Produir missatges orals amb coherència, cohesió i adequació, fluïdesa i 

correcció, per mitjà de diferents suports i situacions de comunicació de l’àmbit 

familiar, social, educatiu o professional. 

4. Produir textos escrits i multimodals coherents, cohesionats, adequats i 

correctes emprant estratègies de planificació, textualització, revisió i edició. 

5. Interactuar de manera oral, escrita i multimodal, de forma progressivament 

autònoma, per mitjà de textos de complexitat creixent, utilitzant un llenguatge 

no discriminatori i estratègies bàsiques de comprensió, expressió i resolució 

dialogada de conflictes, de manera síncrona i asíncrona. 

6. Mediar entre interlocutors aplicant estratègies d’adaptació, simplificació i 

reformulació del llenguatge per a processar i transmetre informació més 

elaborada en situacions comunicatives d’àmbit personal, social i professional. 

7. Llegir obres i textos de caràcter divers i de complexitat progressiva, 

seleccionats amb autonomia, i reflexionar sobre el perfil lector que es va 

configurant. 

8. Llegir i produir textos literaris, contextualitzats en la cultura i la societat, com 

a font de plaer i de coneixement. 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

BLOC 1. Llengua i ús 

- Introducció al desenvolupament sociohistòric de les llengües d’Espanya 

- Reflexió interlingüística 

- Llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències 

BLOC 2. Estratègies comunicatives 

- Tipologies textuals i gèneres discursius: introducció als gèneres narratiu, 

teatral i poètic; el diari personal.  

- Propietats textuals: coherència, cohesió i adequació  

- Estratègies de reflexió sobre el procés d’aprenentatge: autoavaluació i 

autocorrecció 

- Usos de l’escriptura per a l’organització del pensament: notes, 

esquemes, mapes conceptuals, resums 

- Utilització de la biblioteca, dels recursos digitals, de diccionaris i manuals 

de consulta s  i d’eines digitals per al treball col·laboratiu i la comunicació 

- Formes gramaticals i funcions sintàctiques (subjecte/ predicat) 

- Estratègies de comprensió oral i escrita  

- Estratègies per a la producció textual oral i escrita 

- Normes ortogràfiques i gramaticals (decàleg d’ortografia) 

BLOC 3. Lectura i literatura 

- Valoració crítica dels textos i sobre la pròpia pràctica de lectura 

- Converses literàries  

- Lectura i comprensió de textos literaris 

- Estratègies d’utilització d’informació sociohistòrica, cultural i artística 

bàsica per a construir la interpretació de les obres literàries 

- Planificació i creació de textos a partir de models donats (imitació, 

transformació, continuació) 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

L'assignatura de castellà és una assignatura obligatòria de 1r ESO impartida 

en 3 hores setmanals. Aquestes 3 hores estaran dedicades al treball 

teoricopràctic dels continguts, en el qual s'inclouen projectes específics de 

l'assignatura, de l'àmbit o interdisciplinaris, així com el treball sobre diferents 

lectures. A més, les assignatures de castellà i de valencià treballem de 

manera integrada per a potenciar de manera clara tots els procediments 

comuns, les competències bàsiques i evitar la repetició de continguts i temes. 

Materials:  

Els materials de l’assignatura són d’elaboració pròpia i van penjant-se a l’aula 

virtual Florida Oberta a mesura que va avançant el curs. És essencial que 

l’alumnat se’l descarregue i imprimisca quan el professorat de la matèria ho 

indique. En algunes ocasions, es treballà amb material complementari als 

dossiers de treballs de les unitats i/o els projectes que serà repartit pel 

professorat.  

 

Pla lector:  

Durant el curs, es plantegen diferents lectures obligatòries per a recolzar el 

treball plantejat a les diferents unitats. La lectura d’aquestes obres es fa 

parcialment a l’aula i ens ajuda a posar en pràctica la lectura en veu alta, la 

lectura dramatitzada, la participació en tertúlies literàries o diferents activitats 

vinculades a la creació i la comprensió de textos. A més a més, l’alumnat pot 

llegir altres obres voluntàries que es plantegen arran del treball de les 

diferents unitats. 

Per a aquest curs, les lectures obligatòries són les següents:  Diario de un 

pardillo de Jordi Sierra i Fabra o Diario de una chica del montón de Blanca 

Fernández., ed. Destino (1r trimestre), El príncipe de los caballos de Stacy 

Gregg, ed. Harper Collins (2n trimestre), i Esto es Troya de Fco. López 

Salamanca, ed. Algar (tercer trimestre).  
 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura de  castellà es farà sobretot partint del grau 

d’assoliment de les competències específiques de la matèria, les quals 

contribueixen a aconseguir el perfil d’eixida de l’alumnat. Aquest assoliment 

es contempla a partir de diferents instruments que tenen un percentatge 

assignat que s’acorda en cada avaluació amb l’alumnat, com ara els 

següents: 

- Participació de les dinàmiques a l’aula i actitud envers l’aprenentatge 

(seguiment dels protocols d’aula) 

- Produccions escrites a partir de models donats 

- Proves i activitats de comprensió oral i escrita 

- Activitats cooperatives 

- Quadern de lectura sobre les diferents lectures obligatòries 

- Quadern de classe 

- Hàbit de treball diari 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Al llarg del curs es plantegen diferents reptes vinculats a l’aprenentatge a 

l’alumnat amb què treballen les competències bàsiques. Aquests reptes estan 

relacionats amb temes i continguts transversals i interdisciplinaris, com ara la 

igualtat de gènere en Cambiemos el cuento i en el repte Superinventoras, la 

representació d’una obra teatral (Esto es Troya)  o la connexió de la II GM 

amb la guerra actual a Ucraïna i els moviments migratoris (un treball que naix 

de la lectura de El Príncipe de los Caballos). 

Igualment, Castellà participa de projectes interdisciplinaris des d’on es 

plantegen reptes globals a l’alumnat: El Racó de la lluna (1r trimestre), 

Objectiu Escola (2n trimestre) i Quin Maremàgnum! (3r trimestre).  
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

 
1. Multilingüisme i interculturalitat  

- Comparar similituds i diferències de pronunciació, aspectes ortogràfics i 

lèxics entre el francès, el valencià i el castellà. 

- Reconèixer aspectes culturals similars i diferents dels propis dels àmbits 

personal i social, com poden ser hàbits i rutines relatives a menjars, 

tradicions i festivitats. 

2 i 3. Comprensió oral i escrita 

- Reconèixer i interpretar textos orals, escrits i multimodals breus i senzills 

amb ajuda docent 

- Comprendre la funció comunicativa i el tema principal per mitjà 

d’anticipacions realitzades a partir de la informació extralingüística 

4 i 5. Expressió oral i escrita 

- Produir diferents tipus de textos orals i escrits breus i senzills, sobre temes 

personals, de la vida quotidiana i escolars, a partir de models, comptant amb 

l’ajuda docent 

6. Interacció oral i escrita 

- Interactuar de manera oral, escrita i multimodal en converses breus i 

senzilles sobre temes quotidians, mostrant empatia pels interlocutors 

7. Mediació oral i escrita 

- Utilitzar estratègies lingüístiques i extralingüístiques per tal de comprendre 

i/o transmetre missatges molt senzills del francès a la llengua materna i 

viceversa. 

 

Reflexió sobre la llengua i el seu aprenentatge 

- Autoavaluar-se i corregir les produccions orals i escrites, així com per a 

acceptar l’error com a part del procés d’aprenentatge mostrant una actitud 

positiva per a superar-lo. 
 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

Llengua i ús 

Funcions comunicatives bàsiques: salutacions, comiats i presentacions; descripció 

de persones, animals i objectes; petició i intercanvi d’informació sobre qüestions 

personals; expressió de la quantitat.  

Lèxic bàsic: identificació personal, oci i temps lliure, vida quotidiana, entorn natural 

Patrons sonors i d’entonació bàsics. Convencions ortogràfiques molt bàsiques  

Consciència sobre les similituds formals i diferències de significats entre llengües 

(préstecs, falsos amics). 

Estratègies comunicatives 

Estratègies bàsiques per a la comprensió i la producció de textos orals, escrits i 

multimodals breus, senzills. 

Interés i valoració positiva per a establir contactes i comunicar-se en francès 

Identificar, retindre, i utilitzar unitats lingüístiques (lèxic, patrons sonors) a partir de 

la comparació de les llengües del repertori lingüístic personal 

Autoconfiança i reflexió sobre l’aprenentatge. L’error com a instrument de millora 

Estratègies per a l’autoavaluació i coavaluació 

Cultura i societat 

Aspectes socioculturals bàsics relatius als costums i la vida quotidiana en països 

de parla francesa. 

El francès com a mitjà de comunicació i relació amb persones d’altres països i per 

a conèixer cultures i formes de vida diferents. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

La Segona Llengua Estrangera en l’ESO és una matèria d’opció oferida de 1r a 

4t ESO. El seu currículum ha de ser prou flexible per a ajustar-se a la diversitat 

de nivells que pot presentar l’alumnat que té la possibilitat d’iniciar i de finalitzar 

el seu aprenentatge en qualsevol dels cursos de l’etapa. 

Adoptem un enfocament comunicatiu prioritzant l’aprenentatge orientat a 

l’acció, tenint com a referent el Marc Europeu Comú de Referència per a les 

Llengües. Per això, utilitzem metodologies actives com l’aprenentatge basat en 

tasques, en reptes o projectes. La major part del temps fem activitats de 

comprensió i expressió, intentem potenciar les activitats orals. També dediquem 

temps a activitats de reflexió lingüística, vocabulari, autoavaluació i 

coavaluació. A casa serà molt important revisar els continguts treballats i anotar 

els dubtes, així com preparar un bon quadern personal d’aprenentatge. Per a 

l’alumnat que ho necessite s’apliquen mesures per afavorir la inclusió com ara: 

facilitar material de suport, diferents itineraris, selecció d’activitats, adaptació 

d’objectius i criteris d’avaluació, etc. Com activitats complementàries, 

programem treball amb cançons, visionat de vídeos i/o pel·lícules, així com 

l’assistència a una representació teatral en francès. Organitzem un intercanvi 

amb alumnat d’un institut francès, que es fa al 3r trimestre. 

 

Materials 

Utilitzem material propi que està penjat a la plataforma Florida Oberta. Ho 

complementem amb material audiovisual. Programem sessions amb els 

ordinadors per a fomentar l’ús de les TICs per a aprendre francès (practicar 

continguts de manera autònoma, fer àudios individualitzats, preparar projectes 

de treball, cercar informació, etc) 

Pla lector 

Periòdicament dediquem temps a la lectura i comprensió de textos senzills de 

diferents tipus relacionats amb els objectius que es treballen. 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació es farà partint del grau d’assoliment de les competències específiques de la 

matèria, tenint com a referència el perfil 1 d’eixida de l’alumnat. L’alumnat comparà amb 

antelació amb la informació necessària. L’objectiu és fer una avaluació formativa i 

formadora, que tinga en compte tant el procés d’aprenentatge, com l’acceptació de l’error i 

de la millora com a estratègies d’aprenentatge. Per això potenciarem la reflexió,  

l’autoavaluació i la coavaluació entre iguals. 

De manera general utilitzarem instruments com ara: 

 

- Interès i actitud envers l’aprenentatge: actitud, aprofitament del treball a classe, 

participació, col·laboració amb els altres, treball a casa 

- Quadern personal d’aprenentatge 

- Proves de competències: comprensió oral i escrita, expressió escrita 

- Projectes i presentacions orals (individuals, en parelles o en equip) 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

El caràcter competencial d’aquesta assignatura afavoreix la creació de tasques 

similars a aquelles que l’alumnat es trobarà en la vida real.  

A cada mòdul es planteja una situació d’aprenentatge diferent, amb un o més 

reptes. Es tracta de situacions senzilles, com ara superar reptes per començar a 

parlar en francès, fer un pòster amb informacions personals i presentar-lo a la 

classe, cantar una cançó i coreografiar-la o crear un animal fantàstic, la seua 

imatge, la seua descripció i presentar-lo a la resta de companys/es. 

Així mateix participem en els projectes interdisciplinaris del nivell on es plantegen 

reptes globals: El Racó de la lluna (1r trimestre), Objectiu Escola (2n trimestre) i 

Quin Maremàgnum! (3r trimestre). 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Interpretar, modelitzar i resoldre problemes de la vida quotidiana i propis de les 
matemàtiques, aplicant diferents estratègies i formes de raonament, per a 
explorar diferents maneres de conducta i obtindre possibles solucions. 
 

2. Analitzar les solucions d'un problema usant diferents tècniques i eines, avaluant 
les respostes obtingudes, per a verificar la seua validesa i idoneïtat des d'un 
punt de vista matemàtic i la seua repercussió global. 
 

3. Formular i comprovar conjectures senzilles o plantejar problemes de manera 
autònoma, reconeixent el valor del raonament i l'argumentació, per a generar 
nou coneixement. 
 

4. Utilitzar els principis del pensament computacional organitzant dades, 
descomponent en parts, reconeixent patrons, interpretant, modificant i creant 
algorismes, per a modelitzar situacions i resoldre problemes de manera eficaç. 
 

5. Reconèixer i utilitzar connexions entre els diferents elements matemàtics, 
interconnectant conceptes i procediments, per a desenvolupar una visió de les 
matemàtiques com un tot integrat. 
 

6. Identificar les matemàtiques implicades en altres matèries i en situacions reals 
susceptibles de ser abordades en termes matemàtics, interrelacionant 
conceptes i procediments, per a aplicar-los en situacions diverses. 
 

7. Representar, de manera individual i col·lectiva, conceptes, procediments, 
informació i resultats matemàtics, usant diferents tecnologies, per a visualitzar 
idees i estructurar processos matemàtics. 
 

8. Comunicar de manera individual i col·lectiva conceptes, procediments i 
arguments matemàtics, usant llenguatge oral, escrit o gràfic, utilitzant la 
terminologia matemàtica apropiada, per a donar significat i coherència a les 
idees matemàtiques. 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

 A. Sentit numèric 
1. Comptatge  
2. Quantitat  
3. Sentit de les operacions  
4. Relacions  
5. Raonament proporcional  
6. Educació financera  

B. Sentit de la mesura 
1. Magnitud  
2. Mesurament  
3. Estimació i relacions  

C. Sentit espacial 
1. Figures geomètriques de dues i tres dimensions  
2. Localització i sistemes de representació  
3. Moviments i transformacions  
4. Visualització, raonament i modelització geomètrica  

D. Sentit algebraic 
1. Patrons  
2. Model matemàtic  
3. Variable  
4. Igualtat i desigualtat  
5. Relacions i funcions  
6. Pensament computacional  

E. Sentit estocàstic 
1. Organització i anàlisi de dades  
2. Incertesa  
3. Inferència  

F. Sentit socioafectiu 
1. Creences, actituds i emocions  
2. Treball en equip i presa de decisions  
3. Inclusió, respecte i diversitat a perspectiva de gènere 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 
 

La metodologia que emprem està basada en les Intel·ligències Múltiples, 

l'aprenentatge deductiu, experiencial, cooperatiu, el pensament crític, la 

contextualització i la ludificació, fan que es convertisca en un aprenentatge 

atractiu per als adolescents de la societat actual.  

Totes les activitats estan contextualitzades, adaptades als interessos dels 

alumnes. Les diferents activitats que es treballen durant el curs són: el visionat 

de vídeos, els recursos teòrics, les estratègies o rutines de pensament, les 

activitats manipulatives, els jocs demostració o de càlcul, el portfoli de 

l'alumne (que és al mateix temps, una eina d'autoaprenentatge i 

autoavaluació), els exercicis (interactius, de càlcul i problemes 

contextualitzats, tant en format digital com en paper, adaptats segons els 

diferents nivells de l'alumnat presents a l'aula), les proves d'autoavaluació 

digitals, les proves d'avaluació en paper, les activitats de recerca, les master 

class, i l'Aprenentatge Basat en Problemes (PBL). 
 

Materials:  

L’alumnat treballa amb la plataforma digital ONMAT, disposa d’un portfoli o 

dossier de treball, a més de fitxes i material didàctic-lúdic proporcionat pel 

professorat. 
 

Pla lector:  

Partirem d’enunciats contextualitzats que l’alumne haurà de llegir i 

comprendre.  Serà molt important la interpretació que faça de l’enunciat i dels 

textos en general, la utilització del  llenguatge matemàtic i l’estructuració i 

l’argumentació del procés de resolució. Serà clau la manera de donar els 

resultats (comunicació) i la reflexió que  farà d’aquests (comprovacions, 

coherències...). 

És un dels nostres objectius: Expressar-se i comunicar-se en el llenguatge 

matemàtic oralment i per  escrit, incorporar-lo a l’expressió habitual i fer-ne un 

ús precís. Comunicar el plantejament d’un problema, els processos seguits 

en la seua  resolució i els resultats obtinguts. 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

1. Dominar amb soltesa l’aritmètica bàsica necessària per entendre el 
llenguatge matemàtic. Utilitzar correctament el llenguatge matemàtic 
(numèric, gràfic, geomètric, lògic, algebraic, probabilístic). 

2. Aplicar destreses i desenvolupar actituds per a raonar matemàticament. 
utilitzar de forma correcta les diferents unitats de mesura treballades al 
llarg del curs. 

3. Expressar-se i comunicar-se mitjançant el llenguatge matemàtic. 
4. Aplicar els processos de resolució de problemes per a planificar 

estratègies i pressa de decisions. 
5. Desenvolupar la curiositat, concentració, la perseverança i la reflexió 

crítica. 
6. Utilitzar el vocabulari bàsic relacionat amb els diferents temes. 

7. Aplicar els coneixements geomètrics per a comprendre i analitzar el món 
físic que ens envolta. 

8. Conèixer i valorar les pròpies habilitats matemàtiques. 

9. Utilitzar amb soltesa i sentit crític els distints recursos tecnològics 
(calculadores, programes informàtics) de forma que suposen una ajuda 
en l'aprenentatge i en les aplicacions instrumentals de les matemàtiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 
Transversalitat de l’assignatura: 
 

L’aprenentatge de les matemàtiques ha de tenir com a pilars forts la 
investigació, l’assentament dels continguts i la resolució  de problemes. 
 

 Partirem d’enunciats contextualitzats que l’alumne haurà de llegir i 
comprendre. Serà molt important la interpretació que faça de l’enunciat i dels 
textos en general, la utilització del llenguatge matemàtic i l’estructuració i 
l’argumentació del procés de resolució. Serà clau la manera de donar els 
resultats (comunicació) i la reflexió que farà d’aquests (comprovacions, 
coherències...). 



TALLER DE RELACIONS DIGITALS SALUDABLES   
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

• Identificar característiques bàsiques dels dispositius digitals d'ús personal en 

l'entorn domèstic i educatiu. 

• Determinar quin dispositiu i forma d'accés a Internet és el més adequat a les 

necessitats. 

• Connectar dispositius digitals a Internet de manera segura. 

• Reconéixer les implicacions de l'ús i consum de tecnologia sobre la salut i el 

medi ambient. 

• Mostrar hàbits bàsics de seguretat per a protegir els dispositius. 

• Buscar, seleccionar i interpretar informació d’acord amb les necessitats a 

partir de diverses fonts amb sentit crític, contrastant-ne la veracitat. 

• Reconéixer la importància de les notícies falses en la desinformació de la 

societat.  

• Detectar els discursos d'odi i reconéixer les seues implicacions en el 

desenvolupament de la societat. 

• Identificar i descriure les estratègies subjacents a la difusió i al consum de 

contingut en línia. 

• Organitzar i gestionar l'entorn personal d'aprenentatge mitjançant la integració 

de recursos digitals. 

• Crear, integrar i editar continguts digitals amb sentit estètic de manera 

creativa i respectant els drets d'autoria. 

• Adoptar conductes bàsiques que protegisquen la identitat digital i les dades 

personals 

• Identificar i valorar diferents maneres de representar la identitat en Internet i la 

petjada digital que deixen. 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

• Ordinador personal, dispositius mòbils i altres dispositius 

• Funcionament bàsic i característiques més importants dels dispositius 

generals 

• Sistemes operatius i aplicacions 

• Organització de la informació. Arxius i carpetes. 

• Xarxes de dispositius. Fonaments i accés a la internet 

• L’escletxa digital 

• Hàbits bàsics de seguretat per protegir els dispositius 

• Implicacions de l’ús dels dispositius. Obsolescència 

• Pàgines web. 

• Webgrafia i contrastar la informació a la xarxa. 

• Propietat intel·lectual. 

• Detecció de fake news i discursos d’odi. 

• Creació de continguts audiovisuals 

• Estètica en treballs i entregues 

• La identitat en la xarxa. 

• Exposició en la xarxa. La petjada digital 

• Privacitat en la xarxa. 

• Amistat virtual i jocs en línia. 

• Ciberconvivència 

• Riscos de les relacions en la xarxa. Ciberbullying i grooming. 

• Addicions a la tecnologia. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Treballarem l’assignatura a l’aula d’informàtica, on cada alumne i alumna 

disposarà d’un ordinador per a treballar diàriament. 

 

Cada dia s’especificarà les tasques a realitzar, les quals es podran consultar 

a la plataforma Florida Oberta. Hi haurà una xicoteta explicació al principi de 

cada tasca i l’alumnat treballarà de manera autònoma després d’aquesta, 

essent el paper del professorat de guia de l’aprenentatge. 

 

Es realtizaran treballs cooperatius i en grup quan siga necessari, depén de 

les tasques encomanades. 

 

Per aquesta assignatura, es farà ús de la metodologia de gamificació. 

L’alumnat guanyarà punts en funció dels reptes, tasques i actitud que 

presente al llarg de les classes. Amb aquestos punts, podran aconseguir 

bonificacions a classe, així com la nota final de l’assignatura. 

 

L’alumnat disposa (i aprendrà) les ferramentes necessàries per a contactar 

amb el professorat via correu electrònic, TEAMS o qualsevol altre canal de 

comunicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

Avaluarem principalment tres aspectes: 

• Treball diari: L’hàbit de treball i concentrar-se en fer les tasques 

encomanades. 

• L’entrega de tasques: Es demanaran diversos treballs o projectes que 

s’hauran d’entregar en una data determinada. L’alumnat amb més 

dificultat disposarà de més dies per a fer les tasques bàsiques. 

• L’actitud enfront l’aprenentatge: Ajudar als companys, mantindre una 

actitud respectuosa a classe i afavorir un clima a l’aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Buscar reptes basats en situacions reals que puguen connectar amb 

aspectes de la vida, o recursos per a altres assignatures.  

La finalitat de l’assignatura és adquirir ferramentes i competències per 

utilitzar en el dia a dia, per tant, té un caràcter molt transversal de cara 

a la resta d’assignatures. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

Conèixer, acceptar i estimar el propi cos, les seues necessitats i les seues 

possibilitats de rendiment motriu, i com a mitjà de comunicació i expressió creativa. 

Utilitzar i gaudir del moviment i la dansa, com a mitjà de representació d’imatges, 

sensacions i idees, i apreciar-los com a forma d’expressió individual i col·lectiva; 

dedicar-hi una atenció especial a les danses tradicionals de la Comunitat 

Valenciana. 

Escoltar una àmplia varietat d’obres, de distints estils, gèneres, tendències i 

cultures musicals, apreciant el seu valor com a font de coneixement, enriquiment 

intercultural i plaer personal. Interessar-se per ampliar i diversificar les preferències 

musicals pròpies, especialment per aquelles pròpies de la Comunitat Valenciana.   

Practicar una gran varietat d’activitats físiques. Valorar i gaudir la pràctica habitual 

d’activitats físico-esportives com a forma recreativa d’ocupació del temps lliure i de 

relació amb els altres. 

Participar i col·laborar, de manera activa i amb regularitat, en les activitats 

programades, amb independència del nivell d'habilitat i capacitat personal; 

mostrant una actitud de respecte, esforç i tolerància cap a tots els membres de la 

comunitat educativa. 

Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, treball en equip i esportivitat en la 

participació en les activitats, independentment de les diferències culturals, socials 

i d'habilitat. 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

1. Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del 

moviment. 

2. Desinhibició en l’exteriorització d’emocions i sentiments a través del 

cos, el gest i el moviment. 

3. Utilització d’objectes i materials com a instruments d’expressió i 

comunicació. 

4. Valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos. 

5. Realització de balls, danses i coreografies senzilles.  

6. Respiració, relaxació i mindfulnes. 

7. La veu, el cos, el moviment, els objectes i els instruments com a 

mitjans d’expressió.  

8. Música i emocions. 

9. Habilitats i jocs motrius. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

 

L’assignatura té un enfocament eminentment pràctic i vivencial respectant les 

recomanacions fetes per les autoritats sanitàries i educatives.  Per tant, la 

metodologia que utilitzarem serà el més lúdica i activa possible. El joc a l’aire 

lliure, l’experimentació, la indagació i el treball en equip seran elements claus 

del treball a l’assignatura.   

 

MATERIAL 

El material que anem a utilitzar estarà proporcionat pel professorat i haurà 

estat netejat amb les mesures i els productes que es recomanen des de 

Conselleria.  

 

A través de la plataforma Floria Oberta, l’alumnat disposarà de materials 

elaborats pel professorat (documents, fitxes, tutorials, etc). També utilitzarem 

aquesta plataforma, el correu electrònic i la ferramenta Teams per tal de 

compartir documents i comunicar-nos. 

 

PLA LECTOR 

En aquest curs, treballarem la comprensió lectora a través de les fitxes amb 

instruccions dels jocs i algunes lectures que proporcionarà el professorat a 

l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

Canviar la manera de fer exigeix un canvi en la manera d’avaluar. I 

precisament el fet de treballar per àmbits ens ajuda i reclama el donar un pas 

més endavant en prioritzar l’avaluació de per competències. 

Al mateix temps, tenim clar que  és important fer partícep a l’alumnat i 

l’avaluació del seu propi aprenentatge. I per això, a classe utilitzarem un 

SISTEMA D’AVALUACIÓ COMPARTIDA, en el qual la nota de cada dia es 

negocia entre l’alumnat i el professorat. 

Utilitzarem una rúbrica on detallem criteris, especialment vinculats a 

procediments i actituds (Competència d’Aprendre a Aprendre; Competència 

social i Cívica; Autonomia i iniciativa personal).  

L’avaluació de la Competència Lingüística, la Competència Matemàtica; la 

Competència Tecnològica i Digital, la Competència de coneixement i 

Interacció amb el Món Físic amb i la Competència Artística i Cultural: 

 Fitxes de treball. 

 Exposicions. 

Proves teòrico-pràctiques que es realitzen en funció dels continguts 

treballats 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Al llarg del curs es plantegen diferents reptes vinculats a l’aprenentatge a 

l’alumnat amb què treballen les competències bàsiques. Aquests reptes estan 

relacionats amb temes i continguts transversals i interdisciplinaris, com ara la 

igualtat de gènere en “La música que escoltes” i en “Saps la teua condició 

física” 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Resoldre problemes científics abordables en l’àmbit escolar a partir de treballs 
d’investigació de caràcter experimental. 

2. Analitzar situacions problemàtiques reals utilitzant la lògica científica i 
tecnològica.  

3. Utilitzar el coneixement científic i la tecnològic com a instrument del pensament 
crític.  

4. Justificar la validesa del model científic com a producte dinàmic que es va 
revisant i reconstruint. 

5. Crear, expressar, comprendre i comunicar idees, opinions i propostes amb un 

ús correcte dels llenguatges i els mitjans propis de la tecnologia i la ciència. 

6. Adoptar hàbits de vida saludable i de comportament responsables amb l’entorn 
basats en el coneixement.  

7. Actuar amb responsabilitat i participar activament en la conservació de totes les 
formes de vida i del planeta. 

8. Analitzar i interpretar les principals fites de la història del planeta Terra i els 
principals processos evolutius dels sistemes naturals 

9. Proposar solucions realistes basades en el coneixement científic davant de 
problemes de naturalesa eco-social a escala local i global,  

10. Identificar i resoldre problemes tecnològics senzills aplicant el mètode de 
projectes propi de l’enginyeria, 

11. Buscar, analitzar i seleccionar informació de manera fiable i segura 
12. Utilitzar màquines, eines, aplicacions i sistemes digitals, fent-ne un ús segur i 

adequat en funció de la tasca així com un ús responsable i sostenible dels 
objectes, materials, productes que hi ha en el seu entorn 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

Bloc 1. Metodologia de la ciència. Pretén aproximar l’alumnat al 
pensament i el treball científic en tots els seus aspectes. 

Bloc 2. Cos humà i hàbits saludables. Aprofundeix en el coneixement del 
cos humà i el seu funcionament  

Bloc 3. Els éssers vius. Aporta una visió de la biodiversitat i la importància 
de mantenir-la. 

Bloc 4. La Terra. Situa el nostre planeta en el Sistema Solar i l’Univers i 
aproxima l’alumnat a la comprensió del mateix. 

Bloc 5. Sostenibilitat. La comprensió de la Terra com un sistema integral 
on la nostra espècie viu i interacciona amb ell. 

Bloc 6. Procés de resolució de problemes és l’eix vertebrador de tots els 
sabers bàsics. 

Bloc 7. Digitalització de l’entorn personal d’aprenentatge s’introdueixen 
elements propis de l’espai digital que forma part de la vida quotidiana. 

Bloc 8. Eines i màquines de taller es presenta el conjunt de sabers 
relacionats amb els elements físics propis del taller. 

 Bloc 9. Materials, productes i solucions tecnològiques : Materials , 
Estructures i esforços mecànics, Màquines simples i mecanismes.  

Bloc 10. Creació, expressió i comunicació agrupa el conjunt de sabers 

associats als sistemes d’expressió propis de l’àrea, com ara el dibuix 

tècnic.  

Bloc 11. Tecnologia sostenible considera tots els aspectes de caràcter 

més transversal que la tecnologia deu contemplar, com els residus, etc  

orgànica 

compostos del carboni. estructura. formulació. macromolècules 

naturals i artificials.  

reaccions 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

A l’àmbit biotecnològic treballarem els coneixements de les 

matèries de Biologia i geologia i Tecnologia i digitalització de 

manera integrada amb l’objectiu d’adquirir un coneixement 

global de les diferents matèries que l’integren. Amb aquest 

propòsit desenvoluparem diferents projectes al llarg del curs 

on poder generar i desenvolupar situacions d’aprenentatge 

que permeten el treball integrat dels continguts curriculars. A 

més d’aquests projectes propis de l’àmbit, es desenvoluparan 

projectes de caire transversal i interdisciplinari. Tot aquest 

treball té com a finalitat adquirir les competències 

específiques de les matèries i també les competències 

bàsiques de l’etapa. 

MATERIAL 
Tots els materials i situacions d’aprenentatge plantejats a 

l’assignatura són d’elaboració pròpia. Aquests els trobarem a 

l’aula virtual Florida Oberta, que serà el nostre espai de 

referencia. És molt important que l’alumnat consulte i 

imprimeixca aquell material que el professorat indique. 

PLA LECTOR 
Principalment treballem la comprensió lectora a traves de les 
activitats proposades i els documents de treball emprats 
També es treballarà la correcta interpretació de dades i altres 
formes científiques i matemàtiques de donar la informació, la 
correcta expressió oral i escrita i la utilització correcta del 
llenguatge científic i matemàtic. A més, realitzarem lectura 
crítica de textos científics i xicotets articles. S’introduiran 
temes d’actualitat mitjançant articles de revistes, etc., i 
realitzarem anàlisi de noticies científiques rellevants i que 
relacionen el temari amb la vida quotidiana.  
 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

Aquests avaluaran el grau de consecució de les competències especifiques, atenent també a les 
competències bàsiques de l’etapa, per tal de contribuir a l’adquisició del perfil d’eixida de 
l’alumne.  
Els instruments i criteris, en tot cas, concretaran els següents aspectes: 
- Diversificar els instruments d’avaluació atenent a la diversitat de situacions d’aprenentatge i 

capacitats i motivacions de l’alumnat. 
- Millora en l’ús del llenguatge parlat i escrit. 
- Introducció del llenguatge matemàtic en totes les seves formes. 
- Introducció de mètodes i tècniques propis de la ciència i la tecnologia 
- Ús correcte d’eines del taller i l’hort. 
- Aprendre a consultar i contrastar diferents fonts d’informació.  
Tot açò es farà a traves dels següents instruments d’entre altres: 
- Participació de les dinàmiques a l’aula i actitud envers l’aprenentatge 
- Seguiment del treball tant individual com en grup, a classe i a casa de les diferents 

situacions d’aprenentatge plantejades. 
- Elaboració dels dossiers de treball de cada projecte 
- Proves i activitats de comprensió oral i escrita 
- Lectura de textos, articles, etc... Reflexions al seu voltant.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Els diferents projectes que desenvolupem plantegen situacions d’aprenentatge on l’alumnat, a 

més de desenvolupar les competències específiques, treballen les competències bàsiques a 

traves de l’ús de les TIC, d’activitats on es faça palès les contribucions de les dones a la ciència i 

a la tecnologia, el seguiment de la cursa espacial que estem tornant a viure, l’ús dolent i 

beneficiós de la tecnologia (guerres actuals, eficiència energètica, mobilitat i contaminació,...)  .  

També, es participa de projectes interdisciplinaris des d’on es plantegen reptes globals a 

l’alumnat: El Racó de la lluna (1r trimestre), Objectiu Escola (2n trimestre) i Quin Maremàgnum! 

(3r trimestre). 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

- Ser capaç d’utilitzar la llengua (les diferents llengües) com instrument de 

comunicació oral i escrita, i com a instrument per a l’aprenentatge i per a la 

regulació de conductes i emocions. 
- Saber treballar de manera autònoma i en equip, aportant iniciativa personal 

- Utilitzar les diferents tècniques de recerca d’informació (entrevista, recerca a la 

web...) d’acord amb els objectius proposats. 

- Emprar diferents eines TIC depenent de les característiques de cada projecte i 

conèixer les utilitats de cadascuna d’aquestes eines. 

- Compartir problemes específics dels treballs i solucions amb els companys, 

arribant a una comunicació efectiva que permeta el repartiment equitatiu de 

tasques. 

- Poder expressar les conclusions i idees pròpies i de l’equip amb claredat i 

correcció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

L’assignatura de Projecte planteja a l’alumnat uns reptes al llarg del curs. Cada 

repte és un projecte concret que presenta diversos continguts, que vindran 

donats fonamentalment en l’oferta feta pel professorat. Un esquema general 

podria ser el següent: 

-Planificació, desenvolupament, presentació i defensa del treball 

És important: 

- Adquirir la disciplina intel·lectual més adequada per a realitzar un treball 

de manera metòdica, emprant procediments i recursos coherents, 

fomentant el sentit de l’autonomia i la responsabilitat individual i 

col·lectiva. 

- Resoldre problemes i prendre decisions, incorporant el rigor i la 

satisfacció pel treball ben fet, i la voluntat de corregir-lo i perfeccionar-lo. 

- Integrar i aplicar a la realitat personal els coneixements adquirits, 

mostrant iniciativa, interès i motivació pel tema. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Aplicar mètodes i tècniques de treball a través de continguts diversos que 

il·lustren la seua assimilació. Es tracta d’acostar l'alumnat a una manera de 

treballar metòdica on es puguen aplicar els procediments i les habilitats 

apresos i afavorir la curiositat i l’interès en la seua realització. La finalitat no 

és, per tant, estudiar un nou temari o currículum.  

La proposta de treball complirà els principis següents:  

– Que facilite, requerisca i estimule la cerca d’informacions, l’aplicació global 

del coneixement, dels sabers pràctics, capacitats socials i destreses, no 

necessàriament relacionats amb les matèries del currículum. 

Exemples de projectes: 

- Disseny i construcció d’un joc educatiu dirigit a l’alumnat de primària 

- Creació d’un stop motion, un curt d’animació, on un dels temes a 

tractar serà la brutícia del pati entre altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

 Realitza els treballs plantejats individuals i en equip, amb neteja i 

qualitat 

 Treballa diàriament a classe. 

 Participació a classe. 

 Porta a classe els materials necessaris per poder treballar. 

 Puntualitat en el lliurament dels treballs. 

 Participació efectiva i responsable en el treball d’equip. 

 Actitud correcta i col·laboradora a l’aula 

 Capacitat de síntesi, d’anàlisi de les dificultats i valoració crítica del 

treball i de l’aportació personal. 

 La iniciativa personal, l’esperit emprenedor, l’autonomia i la 
confiança en si mateix; a més es consideraran els hàbits de 
disciplina, l’esforç i el treball individual i en grup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Participem en tots els projectes interdisciplinaris des d’on es plantegen 

reptes globals a l’alumnat. El Racó de la Lluna (1er trimestre), Objectiu 

escola (2on trimestre) i Quin Maremàgnum (3er trimestre). A més a més 

d’altres activitats que formen part de la vida cultural del centre com el 

centenari de Joan Fuster, on l’assignatura realitza la promoció de dit 

esdeveniment. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

Competència específica 1. Apreciar i argumentar l'aportació de les 

manifestacions escèniques al patrimoni cultural, participanthi activament 

en la recepció a través de diferents canals, valorant la diversitat de 

tradicions, gèneres i estils estètics.  

Competència específica 2. Analitzar propostes escèniques des d’un punt de 

vista estètic, amb actitud crítica, explorant-ne components, l’escriptura, la 

finalitat comunicativa i les relacions amb l’entorn sociocultural.  

Competència específica 3. Planificar i crear produccions escèniques 

individuals i col·lectives mitjançant l’ús d’elements, tècniques i processos 

dels diferents llenguatges artístics a partir d’estímuls diversos, donant 

expressió concreta a idees, sentiments o emocions, valorant tan el procés 

com el resultat final. 

Competència específica 4. Interpretar obres o peces escèniques de creació 

pròpia o aliena mitjançant els instruments expressius i comunicatius del cos, 

la veu, el moviment, el temps i l’espai, fent-hi ús de la memòria sensorial i 

afectiva personal i del grup.  

Competència específica 5. Posar en escena projectes artístics d’un repertori 

divers, cooperant en l’organització dels elements artístics i fases de 

producció, assumint amb responsabilitat els diferents rols.  

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

BLOC 1. Percepció i anàlisi: 1.1. Percepció • Origen, evolució, característiques i 

tipòlogies de les Arts Escèniques .• Tendències contemporànies.• Elements comuns i 

convencions.• Literatura dramàtica i altres tipologies de textos.• Patrimoni escènic 

valencià i universal.• Elements en la recepció d’un espectacle escènic • Espais 

escènics i públic.• Valors estètics i actituds ètiques de creador i receptor.  1.2. Anàlisi 
• Dramatúrgia: trama, personatges, detonant, acció, conflicte, espai, temps. • 

L’instrument del cos. Tècnica d’expressió: gestos i moviments. • Elements expressius 

i simbòlics • Acció dramàtica, dansada, o performativa: • Elements visuals i sonors • 

Música per a les arts escèniques. • Elements d’altres llenguatges i pràctiques 

artístiques contemporànies. 

BLOC 2. Creació i interpretació: 2.1.Creació • Formes contemporànies de 

presentació escènica:estímuls creatius, tipologies bàsiques. • Consciència de grup: 

sensibilitat i socialització. Escolta activa i respecte. • Terminologia de les arts 

escèniques. • Mètodes bàsics d’escriptura teatral. Esquema dramàtic: tema, 

personatge, conflicte, temps, trama. • Composició i estructura coreogràfica. El cos com 

a matèria primera: gestos i moviments. • Cultura musical per a la dansa. 

2.2.Interpretació • Entrenament corporal: consciència d’esquema corporal, mobilitat, 

tècnica del gest i el moviment, individual i grupal. Actituds saludables envers el cos i 

la veu. • Elements i tècniques interpretatives actuals. Dramàtiques, cinestèsiques i 

performatives. • Pautes d'atenció, percepció, escolta activa, concentració, consciència 

corporal i memòria. Solidaritat i respecte. • Treball: textual, musical i audiovisual • Veu 

expressiva: respiració, dicció, vocalització, articulació, prosòdia, projecció. • Control de 

les emocions i sentiments en l'expressió. 2.3.Posada en escena • Disseny d’un 

espectacle: equips, fases i àrees de treball. • Dramatúrgia i coreografia. Direcció 

escènica. Assaigs: tipologia, finalitat, fases i organització. • Espai visual i sonor: 

escenografia física i virtual, recursos plàstics, disseny d’il·luminació, vestuari, 

caracterització. Música, recursos sonors. Eines digitals multimèdia • Plantejaments 

ètics i responsables. Implicació en els projectes col·lectius. Respecte al grup, la salut 

i la seguretat. • Valoració de processos i resultats. • L’experiència davant del 

públic. • Interacció en xarxes socials. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

L’assignatura d’Arts escèniques és una assignatura optativa de 1r d’ESO amb 

una càrrega setmanal de dues hores. Aquestes dues hores estan dedicades a 

un treball eminentment pràctic i reflexiu al voltant dels continguts, sabers i 

competències anteriorment exposats. S’inclouen el visionat i la lectura de 

fragments de textos dramàtics, la dramatúrgia semidirigida d’improvisacions i 

obres teatrals i també dinàmiques que permeten conèixer els elements que fan 

part de l’acció dramàtica. Igualment, s’incideix especialment en l’actitud del 

respecte, escolta mútua i tolerància de la qual el teatre és vehicle i garantia.  

 

Materials 

Els materials de la assignatura són d’elaboració pròpia i són accessibles a partir 

de Florida Oberta. També es distribueixen a classe quan és necessari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura d’Arts escèniques es farà sobretot partint  del  grau 

d’assoliment  de  les  competències  específiques  de  la matèria,  les  quals 

contribueixen a aconseguir el perfil d’eixida de l’alumnat. Aquest assoliment es  

contempla  a  partir  de  diferents  instruments  que  tenen  un  percentatge assignat  

que  s’acorda  en  cada  avaluació  amb  l’alumnat,  com  ara  els següents: 

-Participació de les dinàmiques a l’aula i actitud envers l’aprenentatge (seguiment 

dels protocols d’aula).  

-Produccions dramàtiques  a partir de models donats. 

 -Posada en escena de productes amb heteroavaluació i avaluació cooperativa que 

fan servir rúbriques pactades amb l’alumnat.  

-Activitats cooperatives.  

-Quadern de bitàcora d’actors i actrius  

-Hàbit de treball diari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Al llarg del curs es plantegen diferents reptes vinculats a l’aprenentatge a l’alumnat amb què treballen les competències bàsiques. Aquests reptes estan 

relacionats amb temes i continguts transversals i interdisciplinaris, com ara el respecte per la multiculturalitat, la igualtat de gènere, el respecte  a la diversitat 

sexual (temes molt relacionats amb la reflexió al voltant de la identitat pròpia i aliena). 

 


