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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. 
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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. Comunicació.  

- Funcions comunicatives adequades a l`àmbit i context comunicatiu. 

- Models contextuals i gèneres discursius d´ús comú en la comprensió, 
producció i coproducció de textos orals, escrits i multimodals, breus i senzills, 
literaris i no literaris. 

- Lèxic d´ús comú i d´interès per a l´alumnat, relatiu a la identificació personal, 
relacions interpersonals, llocs i entorns, oci i temps lliure, salut i activitat física, 
vida quotidiana, llar, clima i entorn natural, tecnologies de la informació i la 
comunicació, sistema escolar i formació.  

- Patrones sonors, accentuals, rítmics i d´entonació més habituals. 

- Convencions ortogràfiques bàsiques. 

 
BLOC 2. Estratègies comunicatives. Plurilingüisme 

- Convencions i estratègies conversacionals d´ ús comú, en format síncron o 
asíncron, per iniciar, mantenir i terminar la comunicació. 
- Estratègies i tècniques per respondre eficaçment i amb nivells creixents de 
fluïdesa, adequació i correcció a una necessitat comunicativa concreta de 
forma comprensible, tot i les limitacions derivades del seu nivell competencial.  
- Aplicació de les estratègies que afavoreixen la resolució de conflictes 
interculturals en contextos personals, socials, educatius i professionals. 
- Recursos i estratègies bàsiques de recerca d’informació: diccionaris, llibres 
de consulta, biblioteca, recursos digitals e informàtics, etc. 
- Estratègies d’autoavaluació i coavaluació, autoconfiança e iniciativa: l´ error 
com a part integrant del procés d´aprenentatge. 
 
BLOC 3. Cultura i societat. Interculturalitat 

- Respecte i valoració crítica de les diferencies i la diversitat plurilingüe i 
intercultural. 
- La llengua estrangera com a medi de comunicació interpersonal e 
internacional, font d´informació, i eina de participació social i d´ enriquiment 
personal. 
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COM HO FAREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

El treball en classe està dissenyat per dur-se a terme en ocasions de manera 

individual i en altres ocasions en parelles i en grup, afavorint així 

l'aprenentatge cooperatiu i la comunicació efectiva, no solament l'intercanvi 

oral alumne/a-professor/a. Les seqüències didàctiques estan estructurades 

en diferents mòduls temàtics. Cadascun d'aquests mòduls inclou seccions de 

vocabulari, gramàtica, d'expressió i comprensió oral i escrita al voltant d'un 

mateix tema, cohesionant així els sabers bàsics.  

 

Materials: 

Think Ahead 3 (Ed. Burlington books) juntament amb material complementari 

i audiovisual. Les instruccions relacionades amb els projectes i situacions 

d´aprenentatge, seran compartides a l´aula i es podran trobar en la plataforma 

del centre Florida Oberta. 

  

Pla lector: 

Pel que fa a la comprensió lectora, farem lectures guiades per reforçar la 

comprensió de la llengua en diferents situacions de comunicació. Durant el 

curs, caldrà llegir un llibre per trimestre i es realitzarà una prova, projecte o 

presentació oral relacionada amb la temàtica de la lectura proposada:  

- All about Ireland, (Ed. Burlington Activity Series) 

- The Picture of Dorian Gray, (Ed. Burlington, Original Series) 

- A Sherlock Holmes Collection, (Ed. Burlington Original Series) 

 

L´alumnat podrà proposar i fer lectures voluntàries al llarg del curs per millorar 

la seua competència lingüística, ampliant l´adquisició d´estructures 

gramaticals i vocabulari bàsic. A més a més  fomentarem la investigació i 

recerca d´articles al voltant de temes d´ interès personal amb la intenció 

d´anar posant en valor la seua autonomia i facilitar la consolidació del seu 

hàbit lector en el futur.   

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura d´anglès es farà 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 i que es 
comparteix en cada avaluació amb l’alumnat, com ara: participació activa de 
les dinàmiques a l’aula i actitud positiva envers l’aprenentatge, elaboració de 
produccions a partir de models treballats a l´aula, proves i activitats de 
comprensió oral i escrita, treballs cooperatius sobre les temàtiques dels 
mòduls i les propostes del pla lector, hàbit de treball diari. L´alumnat tindrà 
opció de presentar diferents activitats extra al llarg del curs. 
 
El procés d´avaluació serà continu, significant que la mitjana ponderada a final 

de curs ha de donar una puntuació de 5 o major, independentment de si 

l´alumnat té alguna avaluació suspesa. En cas de no superar l´assignatura 

cal presentar-se a la convocatòria extraordinària per recuperar tota la matèria.  

 

 

 

 

 

 

 

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 
proposta d´un talking shop sobre aspectes geogràfics, històrics i 
socioculturals d´Irlanda, l´investigació sobre diferents períodes literaris per 
contextualitzar les adaptacions dels clàssics proposats al pla lector, 
descobrint maneres de viure i aspectes bàsics de l´Era victoriana, el 
romanticisme i situar la novel·la gòtica. Al llarg del curs, l´alumnat es 
convertirà també en poeta per un dia amb la realització del vídeo poema I 
used to write poems, i realitzarà una vídeo guia sobre Unsual museums 
around the world. Des de l´assignatura es col·labora en el projecte 
interdisciplinari  “El congrés científic” amb l´elaboració de l´abstract, dins de 
la redacció de l´article científic i el producte final d´un plafó per a la fira. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

a) Identificar las características estructurales de los textos. Identificar sus partes, 

fijándose en los párrafos, como se conectan las ideas, su secuencia… b) Elaborar 

cualquiera de los tipos de texto propuestos a partir del análisis y después de 

contrastar los modelos. c) Revisar los primeros escritos o borradores de acuerdo 

con guías y orientaciones, antes de la presentación definitiva. d) Hacer un uso 

adecuado de los signos de puntuación y otras formas lingüísticas que aseguran la 

cohesión de los textos. e) Mostrar interés por utilizar un léxico correcto y preciso 

adecuado a la situación de comunicación. f) Hacer un uso adecuado, de acuerdo 

con la situación de comunicación, de los componentes formales y normativos de 

la lengua escrita: ortográficos, morfosintácticos, léxico-semánticos, pragmáticos...  

g) Utilizar los conocimientos de la propia lengua y del resto de lenguas conocidas 

por comprender otros de la misma familia lingüística. h) Identificar  todos los 

componentes sintácticos de una oración simple: sujeto y predicado y los 

complementos del predicado.  j) Identificar y aplicar los mecanismos de sustitución 

pronominal y reconocer los mecanismos de conexión sintáctica. k) Saber el origen 

de nuestra lengua y su evolución. l) Reconocer manifestaciones literarias de otras 

épocas, comprobando la comprensión e identificando el género y los recursos 

lingüísticos más empleados. 

Hacer resúmenes de textos predominantemente narrativos y describir los 

personajes y los lugares a partir de su lectura.  

b) Elaborar cualquiera de los tipos de texto propuestos a partir del análisis y después de contrastar 

los modelos. 

c) Revisar los primeros escritos o borradores de acuerdo con guías y orientaciones, antes de la 

presentación definitiva. 

d) Hacer un uso adecuado de los signos de puntuación y otras formas lingüísticas que aseguran la 

cohesión de los textos. 

e) Mostrar interés por utilizar un léxico correcto y preciso adecuado a la situación de 

comunicación. 

f) Hacer un uso adecuado, de acuerdo con la situación de comunicación, de los componentes 

formales y normativos de la lengua escrita: ortográficos, morfosintácticos, léxico-semánticos, 

pragmáticos...  

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

• Literatura y tipos de textos 
o Tipología textual 
o Textos expositivos 
o Géneros y lenguaje literario 
 

• Historia de la literatura 
o Lírica y narrativa didáctica medieval 
o Lírica y narrativa renacentista 
o Lírica y teatro barroco 
 

• Gramática y léxico 
o Categorías gramaticales 
o Grupos sintácticos 
o Formación de sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. 
o Mecanismos de coherencia y cohesión textual 
o Sintaxis: análisis de oraciones simples 
o Mecanismos de creación léxica. 
 

• Ortografía 
o Diptongos, hiatos y triptongos 
o Normas de acentuación 
o Diptongos, hiatos y triptongos 

Normas de acentuación 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Los contenidos de la asignatura están centrados en el uso de la lengua en 

diferentes situaciones de comunicación. La metodología está basada en 

analizar los diferentes tipos de texto, tanto orales como escritos, de los que 

nos aseguramos su comprensión. Dependiendo del tipo de texto, 

proponemos la producción individual, por parejas o grupos cooperativos. Los 

contenidos gramaticales y léxicos se trabajan a partir de su uso en contextos 

comunicativos. Por lo que respecta al trabajo de la ortografía, la reflexión 

sobre las normas se hace a partir de las actividades de clase y del estudio  de 

los diferentes tipos de textos. Para las partes de historia de la literatura y 

lengua y cultura, utilizamos lecturas de textos para poder identificar los 

autores y sus características. Los alumnos deben leer los libros propuestos 

dentro del plan lector de la asignatura cada trimestre y son evaluados de su 

comprensión general mediante control o trabajo individual/cooperativo 

Además, pueden leer uno o más libros más (que se incluirán en la evaluación) 

si así se acuerda con el/la profesor/a. Se tiene en cuenta el hábito de trabajo 

diario en casa y en clase, la actitud hacia el aprendizaje y el comportamiento 

en el aula. Después de cada una de las evaluaciones, se reflexiona sobre el 

funcionamiento general de la asignatura con una revisión que también se 

puede llevar a cabo en cualquier momento del curso.  

PLAN LECTOR: Además de los diferentes fragmentos literarios y otros textos 

desde los que se realizan las actividades de clase, hay un plan lector definido; 

desde la asignatura de castellano se trabajarán los siguientes libros, 

“Invisible” de Eloy Moreno, “Los renglones torcidos de Dios” de Torcuato Luca 

de Tena y “Tierra” de Eloy Moreno. Así mismo, se proponen diferentes 

lecturas voluntarias que pueden ser interesantes para los alumnos, bien por 

estar relacionadas con el contenido (lecturas literarias) o bien por tratar temas 

actuales que preocupan a nuestros discentes.    

 

 
texto, proponemos la producción individual, por parejas o grupos cooperativos. Los 

contenidos gramaticales y léxicos se trabajan a partir de su uso en contextos comunicativos. 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

1. Se realizará una prueba escrita  sobre el dominio práctico  de cada una 

de las unidades que se trabajen. 

2. Pruebas escritas y orales de comprensión lectora. 

3. Proyectos de trabajo cooperativo  

4. Seguimiento periódico de comportamiento en el aula: hábito de trabajo 

en casa y en clase, participación adecuada, respeto hacia los 

compañeros y el/la profesor/a...  

5. Se realizarán producciones escritas de los textos  trabajados en clase. 

Los alumnos tienen que cumplir con los plazos de entrega acordados. En 

caso de no ser así, su puntuación será penalizada siguiendo los acuerdos 

del seminario de lenguas.  

El porcentaje de las tres evaluaciones será el mismo. La asignatura de 

castellano es de evaluación continua, por lo que no hay recuperaciones de 

las evaluaciones. Si la media final del curso sale aprobada, entonces la 

asignatura queda superada.  

Para recuperar la asignatura en caso de que el alumno tenga pendiente 

Castellano de 2º ESO, deberá aprobar la primera y la segunda evaluación de 

3ª ESO.  En caso de no conseguirlo, el alumno tendrá que realizar una prueba 

extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Valores éticos relacionados con el uso de la redes sociales y las nuevas 

tecnologies.  

Importancia del comercio justo y sostenible. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

• Reconéixer i valorar la pervivència de les característiques de la vida social 
grega i romana en el desenvolupament de la nostra activitat quotidiana i 
en les nostres arrels comunes amb altres països del nostre entorn.  

• Relacionar els esdeveniments més rellevants de la història grega i romana 
amb la configuració sociopolítica de l'Europa del segle XXI i del món actual 
a partir de fonts històriques, tenint en compte els límits geogràfics i les 
característiques específiques del món clàssic.  

• Identificar els trets i valorar la importància i la pervivència de la llengua 
grega i llatina en els idiomes que l'alumnat fa servir i estudia, a través de 
l'aprenentatge de l'alfabet, l'etimologia, els hel·lenismes i llatinismes, la 
composició i derivació.  

• Localitzar i relacionar la presència del món clàssic en el patrimoni històric 
d'Europa, de la Península Ibèrica i de la Comunitat Valenciana i contribuir 
a la seua conservació i respecte.  

• Des d’una perspectiva inclusiva, investigar, identificar i explicar els 
referents culturals, tant masculins com femenins, de l’època clàssica en el 
desenvolupament de la ciència i en les diverses manifestacions artístiques 
actuals.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

1. Marc geogràfic de Grècia i Roma, situa l'origen de la civilització europea 

actual i permet tindre una perspectiva de la seua evolució. 

2. Història i evolució sociopolítica, posa l'accent en l'origen de molts dels 

sistemes polítics actuals i en les seues semblances i diferències amb 

l'actualitat. 

3. Vida quotidiana, integra tots els aspectes de la vida diària en l'època 

clàssica tot comparantlos amb l'actualitat, i incideix en temes 

transversals com la situació de la dona, l'educació de la infància, el 

treball, l'alimentació i la higiene. 

4. Mitologia i religió, recull les creences del món antic que d'una manera o 

d’una altra han influït en les manifestacions artístiques i culturals de tota 

índole al llarg dels últims segles. Molts d'aquests elements són ja 

referents o models en l'actualitat l'origen dels quals cal conéixer per a 

entendre el seu significat. 

5. Art i Ciència, tracta sobre els aspectes relacionats amb l'urbanisme i els 

seus edificis més representatius. Així mateix, posa el focus en la 

importància dels avanços científics del món clàssic en el seu vessant 

teòric i pràctic com a mitjà per a afrontar i resoldre els desafiaments als 

quals s'enfronta una societat en desenvolupament. També es posa de 

manifest la genialitat de l'art grec en tots els seus vessants i la forma en 

la qual Roma va saber adaptar-ho a les seues necessitats. 

6. Llengua i Literatura, incideix en la importància decisiva del llatí com a 

llengua materna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i la 

seua estreta relació amb altres llengües de l'estat, de la Unió Europea i 

de la resta del món. El seu coneixement és una eina fonamental per al 

complet desenvolupamentde la competència lingüística i millora de 

manera clara la plurilingüe per mitjà del coneixement etimològic de les 

paraules. De la mateixa manera, la lectura dels clàssics més importants 

d'aquesta època és fonamental.  
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

 

Cultura Clássica és una assignatura optativa de 3r d’ESO que compta amb 2 

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 les fitxes 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:  

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 del curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 conjuntament amb 

l’assignatura de Llatí de 4t d’ESO. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

 

- Integrar un estil de vida actiu mitjançant la pràctica de l’activitat física i 

esportiva autoregulada i l’establiment de connexions entre els hàbits de 

comportament quotidians i el benestar físic i mental. 

 

- Resoldre amb èxit diferents reptes i situacions motrius a través de 

propostes físiques i esportives específiques aplicant les tècniques, 

tàctiques i estratègies de joc adients.  

 

- Participar en processos de creació de naturalesa artisticoexpressiva 

mitjançant l’ús del cos, el gest i el moviment com a mitjans 

d’autoconeixement per a expressar idees i sentiments. 

 

- Interaccionar de manera sostenible amb el patrimoni natural i cultural 

mitjançant activitats físiques i artisticoexpressives. 

 

- Seleccionar i fer un ús crític i segur de les tecnologies de la informació i 

la comunicació com a facilitadores de l’activitat física i d’una vida activa i 

saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

- Condició física i salut: 
o L’escalfament general i específic (Bloc 1) (Bloc 2) 
o La resistència (Bloc 1)(Bloc 2)(Bloc 3) 
o Ioga (la Força i la Flexibilitat)(Bloc 1)(Bloc 3)(Bloc 4) (Bloc 5) 

 
- Bàdminton (Bloc 1) (Bloc 2) (Bloc 3)(Bloc 4) 

 
- Voleibol (Bloc 1) (Bloc 2) (Bloc 3)(Bloc 4) 

 

- Bàsquet (Bloc 1) (Bloc 2) (Bloc 3)(Bloc 4) 
 

- Orientació en la natura amb plànol i brúixola (Bloc 3) (Bloc 4) (Bloc 6) 
 

- Relaxació i mindfulnes (Bloc 1) (Bloc 4) 
 

- El circ: L’espectacle més gran del món (slackline, acrogimnàstica, 
acroesport, acrobàcies, malabars i clown) (Bloc 1) (Bloc 3)(Bloc 4)(Bloc 
5) (Bloc 6) 
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COM HO FAREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Educació Física continuarà tenint un enfocament eminentment pràctic i 

vivencial respectant l’atenció a la diversitat i els diferents ritmes 

d’aprenentatge. 

 

La metodologia que utilitzarem serà el més lúdica i activa possible. El joc, 

l’experimentació del moviment, la indagació i el treball en equip seran 

elements claus del treball a l’assignatura.  No obstant, l’exigència a nivell 

conceptual també va augmentant a mesura que avancem en l’etapa, i per 

això, el pes del treball al quadern, en les fitxes i en els treballs de recerca i 

creació també va guanyant importància. Tots ells, es realitzaran en la mesura 

de les possibilitats per parelles o en grup. 

 

Com hem fet els últims cursos, la llengua vehicular del l’assignatura és 

l’anglès, tot i que ens adaptem a les característiques dels grups i de l’alumnat 

per tal de que tots i totes gaudeixin de l’assignatura. 

 

MATERIAL 

El material esportiu que anem a utilitzar estarà proporcionat pel professorat. 

 

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 

Desenvolupem la lectura gràcies als quaderns de treball (Condició Física, 

orientació i Acrogimnàstica) a més a més de les fitxes de treball. Al estar al 

segon cicle de l’ESO la càrrega de lectura i complexitat dels textos augmenta 

en comparació al primer cicle. 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’Educació Física, a partir de les seues competències específiques, facilita la 

consecució de les competències clau i la dels desafiaments. Els criteris d’avaluació 

permetran a l’alumnat conèixer allò que han d’aconseguir i que busquen, durant tot 

el procés, i permetran la reflexió de l’alumnat amb el docent, entre els iguals i amb si 

mateix, en un procés actiu i continu. Aquest assoliment es contempla a partir de 

diferents instruments que tindran un percentatge assignat que s’acordarà en cada 

avaluació amb l’alumnat, com ara els següents: 

- Observació diària per part del professorat i fitxa-rúbrica de co-avaluació 

integrant qüestions més procedimental i actitudinals.  

- Controls teòrics, on l’alumnat haurà de resoldre i argumentar qüestions que 

s’han treballat a classe. 

- Proves pràctiques per tal d’avaluar l’adquisició d’algunes habilitats bàsiques 

o capacitats físiques 

- Vídeos, pòster i/o treballs recopilatoris en format multimèdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Al llarg de l’etapa de Secundària es buscarà l’autonomia, autogestió i esperit crític 

en una transferència progressiva per a situacions d’aprenentatge competencials. 

D’aquesta manera, mitjançant l’assoliment dels objectius de desenvolupament 

sostenible, es treballen alguns dels reptes del segle XXI, com ara el respecte al 

medi ambient i la pràctica d’un estil de vida saludable.  

A banda, trobem relació amb els altres reptes: el consum responsable, la resolució 

pacífica dels conflictes, l’acceptació i maneig de la incertesa, el compromís davant 

les situacions d’inequitat, la valoració de la diversitat personal i cultural, la confiança 

en el coneixement com a motor del desenvolupament, i l’aprofitament crític, ètic i 

responsable de la cultura digital. 
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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. 

- Acceptar la diversitat lingüística i cultural pròpia de països on es parla francès 

 

2 i 3. Comprensió oral i escrita 

- Ser capaç d’analitzar el tema principal i la funció comunicativa d’un text oral o 

escrit aplicant estratègies de comprensió treballades a classe 

- Emetre valoracions personals senzilles de textos orals, escrits i multimodals  

 

4 i 5. Expressió oral i escrita 

- Produir textos orals breus de diferents tipologies, seleccionant el lèxic apropiat 

- Fer un ús correcte i adequat dels elements que contribueixen a aconseguir una 

comunicació eficaç i contextualitzada. 

- Produir textos escrits breus i estructurats sobre els temes treballats, a partir de 

models, mitjançant oracions simples. 

6. Interacció oral i escrita 

- Interactuar en converses simples, amb ajuda de la professora, mostrant interès 

i respecte pels interlocutors. 

7. Mediació oral i escrita 

- Utilitzar estratègies lingüístiques i extralingüístiques per tal de comunicar-se  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 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, objectes i llocs; situar en el temps; petició i intercanvi 

d’informació; expressar el gust o l’interès i emocions bàsiques; explicar fets 

passats, presents i futurs. 

- Lèxic i regles gramaticals d’ús comú i d’interès per a l’alumnat, relatiu a 

identificació personal, relacions interpersonals, llocs i entorns pròxims, oci i 

temps lliure, vida quotidiana, salut i activitat física, habitatge i llar, la llengua i 

l’aprenentatge 

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

Consciència sobre les similituds i diferències entre llengües (préstecs, falsos 

amics). 

 

Estratègies comunicatives 

- Interès, iniciativa i estratègies per a respondre eficaçment a intercanvis 

comunicatius. 

- Eines bàsiques d’ús comú (analògiques i digitals) per a l’aprenentatge i la 

comunicació amb parlants o estudiants de francès 

- Reflexió sobre l’aprenentatge. Autoconfiança i iniciativa. L’error com a part 

integrant del procés d’aprenentatge. Autoavaluació i coavaluació 

- Identificar, retindre, i utilitzar lèxic i/o patrons sonors a partir de la comparació 

de les llengües del repertori lingüístic personal 

 

Cultura i societat 

- Aspectes socioculturals i sociolingüístics d’ús comú relatius a la vida 

quotidiana, les relacions interpersonals, les convencions socials, cultura, 

costums i valors propis de països on es parla francès. 

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

i artística 
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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 viatge a 

Paris i un intercanvi amb alumnat d’un institut francès. 

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 de diferents 

tipus relacionats amb els objectius que es treballen. 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

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

matèria, tenint com a referència el perfil 2 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 començar a parlar en francès, fer una 

presentació personal oral de 90 segons, correspondència amb alumnat d’un institut 

francès, explicar de manera creativa una jornada en la vida d’un objecte, fer una 

infografia amb bons propòsits, fer un podcast amb una narració misteriosa en passat, 

fer una valoració crítica d’una pel·lícula per a publicar en la revista escolar, investigar 

sobre un cantant (francès o espanyol) i una cançó i dissenyar una activitat per als 

companys espanyols o francesos. 

Així mateix els projectes interdisciplinaris del nivell plantegen reptes globals; des de 

l’assignatura, participarem en els que tinguem oportunitat. 



GEOGRAFIA  
3r ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

 

1. Treball amb les fonts d’informació: buscar-les, organitzar-les, analitzar-

les i expressar continguts a partir d’elles en diversos formats. 

 

2. Treball a partir de problemes geogràfics i desenvolupar el pensament 

crític i respectuós.  

 

3. Identificar els factors d’influència en l’evolució de la població al planeta. 

 

4. Anàlisi del paisatge: els seus elements definitoris tant rural, natural o 

urbà.  

 

5. Anàlisi dels diferents sistemes de govern i del significat del sistema 

democràtic.  

 

6. Entendre la realitat multicultural on vivim. Defendre la Declaració 

Universal dels DDHH 

 

7. Entendre la greu situació ambiental i humana que hi ha al planeta i la 

necessitat de participació activa en la seua millora. 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

UNITATS DIDÀCTIQUES-BLOCS  
 

BB BL1:Projecte: La Humanitat a judici 

- Demografia: evolució, piràmides, distribució 

- Recursos: sostenibilitat, tipologia, fonts d’energies, consum, aigua, 

aliments. 

- DD,HH. Definició i estudi de 3 casos 

- Geografia Política Espanya 

- Geografia Física i Política Àsia 

      BL2: Projecte: Supervivents 

- El planeta Terra: relleu, climes, mov. sísmics, coordenades 

geogràfiques, flora i fauna 

- Geografia Física i Política d’Àfrica 

 

 

      BL3: Projecte Construcció del nostre estat 

- Economia i Política: sectors econòmics i organització política dels  

estats 

 -Geografia Física i Política d’Europa i Amèrica 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Geografia és una assignatura obligatòria en 3r ESO impartida en 3 hores 

setmanals. El treball és més pràctic que teòric a partir dels continguts. 

Periòdicament hi ha projectes específics de l’assignatura on es duen a la 

pràctica d’una manera creativa i personal els objectius i continguts exposats i 

treballats prèviament.  

 

A l’aula les explicacions són dinàmiques i constantment demanen la 

participació de l’alumnat en les respostes.  

La distribució a l’aula en ocasions puntuals també canvia per trencar la rutina 

i aconseguir que es puga treballar més a gust. 

 

Materials: 

 

Els materials són d’elaboració pròpia. A partir dels anys de treball de 

l’assignatura i del coneixement de les necessitats i característiques de 

l’alumnat de 3r ESO, s’ha dut a terme el disseny de les activitats i del 

plantejament dels continguts, objectius...  

 

El dossier de treball, sempre es recolza amb els vídeos i Power Points que 

els acompanyen en classe.  

 

Al final de cada trimestre l’alumnat exposa a la classe el seu treball.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura de  geografia 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 de localització geogràfica 

-Quadern de  treball 

-Hàbit de treball diari i actitud correcta a l’aula. 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

La geografia està treballant de manera transversal en molts moments quan 

reflexiona sobre valors ètics, aplica les noves tecnologies, entén les 

característiques naturals associades al clima o paisatge. Igualment s’identifica en 

contextos globals i reals estudiant els problemes mediambientals. 

D’aquesta manera utilitzem TICs, eines matemàtiques, eines de comunicació 

lingüística i audiovisual, etc... 
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QUÈ APRENDREM A FER? 
Competències específiques de l’assignatura: 
 

1. Resoldre problemes relacionats amb situacions diverses de l'àmbit social i en 
la iniciació als àmbits professional i científic utilitzant estratègies formals que 
permeten la generalització i abstracció de les solucions. 

2. Explorar, formular i generalitzar conjectures i propietats matemàtiques, fent 
demostracions senzilles i reconeixent i connectant els procediments, els 
patrons i les estructures abstractes implicats en el raonament.  

3. Construir models matemàtics generals utilitzant conceptes i procediments 
matemàtics funcionals amb la finalitat d'interpretar, analitzar, comparar, valorar 
i fer aportacions a l'abordatge de situacions, fenòmens i problemes rellevants 
en els diferents àmbits ja esmentats.  

4. Implementar algoritmes computacionals organitzant dades, descomponent un 
problema en parts, reconeixent patrons i emprant llenguatges de programació 
i altres eines TIC com a suport per a resoldre problemes i afrontar desafiaments 
dels diferents àmbits ja esmentats.  

5. Manejar amb precisió el simbolisme matemàtic fent transformacions i 
conversions entre representacions icòniques, numèriques, algebraiques, 
tabulars, funcionals, geomètriques i gràfiques que permeten pensar 
matemàticament sobre situacions als diferents àmbits ja esmentats.  

6. Produir, comunicar i interpretar missatges orals i escrits complexos de manera 
formal, emprant el llenguatge matemàtic, per a comunicar i intercanviar idees 
generals i arguments sobre característiques, conceptes, procediments i 
resultats relacionats amb situacions dels diferents àmbits ja esmentats. 

7. Conéixer el valor cultural i històric de les matemàtiques i identificar les seues 

aportacions en els avanços significatius del coneixement científic i del 

desenvolupament tecnològic especialment rellevants per a abordar els 

desafiaments amb els quals s'enfronta actualment la humanitat.  

8. Gestionar i regular les emocions, creences i actituds implicades en els 

processos matemàtics, assumint amb confiança la incertesa, les dificultats i 

errors que aquests processos comporten, i regulant l'atenció per a aconseguir 

comprendre els propis processos d'aprenentatge i adaptar-los amb èxit a 

situacions variades. 

QUÈ APRENDREM? 
Sabers bàsics 
 

BLOC 1. Sentit numèric i càlcul 
- Nombres naturals, enters, racionals i reals. 
- Operacions i les seues propietats. 
 

BLOC 2. Sentit algebraic 
- Expressions algebraiques: monomis i polinomis. Concepte i operacions. 
- Equacions de primer i segon grau. 
- Sistemes d’equacions lineals amb dues incògnites. 
 

BLOC 3. Sentit de la mesura i de l’estimació 
- Aproximacions (per defecte o per excés) i truncament. 
- Càlcul d’errors. 
 

BLOC 4. Sentit espacial i geometria 
- Figures planes. Elements bàsics de la geometria del pla. 
- Teorema de Pitàgores. Aplicacions. 
- Càlcul de perímetres i superfícies. 
 

BLOC 5. Relacions i funcions 
- Variable. Variació i relació entre variables. 
- Funcions lineals. Construcció i interpretació de la taula de valors i de la gràfica. 
- Equació de la recta. Pendent i punt de tall amb els eixos. 
- Anàlisi i interpretació de funcions no lineals a partir de la gràfica. 
 

BLOC 6. Incertesa i probabilitat 
- Espai mostral. Taules de contingència i diagrames d’arbre. 
- Càlcul de probabilitats mitjançant la Regla de Laplace. Llei dels grans números. 
- Succés contrari, segur i impossible. Successos compatibles i incompatibles. 
 

BLOC 7. Anàlisis de dades i estadística 
- Variable estadística. Tipus: qualitativa, quantitativa discreta i contínua. 
- Població, individu, mostra. 
- Recollida, organització i interpretació de dades en taules i gràfiques. 
- Càlcul i interpretació de mesures de centralització i dispersió. 
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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: 
 

L’avaluació de l’assignatura de matemàtiques 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  es comenta  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) 
- Activitats cooperatives, com ara: les estratègies o rutines de pensament, i 

els jocs demostració o de càlcul. 
- Activitats online de la plataforma Onmat: oxigen, camp base, repte, posa’t 

a prova i a practicar. 
- Activitats de comprensió i aprofundiment: preguntes del recurs teòric i 

exercicis descarregables. 
- Proves escrites i quadern de classe dels diferents steps. 
- Hàbit de treball diari. 
- 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. 

Aquesta assignatura dóna suport bàsic que seran necessaris per a la 

comprensió de l’assignatura STEM, on s’aborden continguts que relacionen 

ciència tecnologia i societat, com són: el canvi climàtic i la sostenibilitat; que 

comporta una aposta forta per la responsabilitat i consciència personal de 

cara  un futur on la conservació del nostre planeta siga vital per a nosaltres i 

per a les generacions que estan per vindre. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

- Comprendre la importància que alguns exemples seleccionats de les distintes 

manifestacions culturals i artístiques han tingut en el desenrotllament del ser 

humà. 

 - Explicar les produccions plàstiques, visuals i audiovisuals pròpies  

- Analitzar diferents propostes plàstiques, visuals i audiovisuals, mostrant 

respecte i desenrotllant la capacitat d'observació. 

 - Explorar les tècniques, els llenguatges i les intencions de diferents produccions 

culturals i artístiques. 

 - Realitzar produccions artístiques individuals o col·lectives amb creativitat i 

imaginació, seleccionant i aplicant ferramentes, tècniques i suports en funció de 

la intencionalitat. 

 - Apropiar-se de les referències culturals i artístiques de l'entorn, identificant les 

seues singularitats, per a enriquir les creacions pròpies i desenrotllar la identitat 

personal, cultural i social. - Aplicar les principals tècniques, recursos i 

convencions dels llenguatges artístics. 

- Compartir produccions i manifestacions artístiques, adaptant el projecte a la intenció i a 

les característiques del públic destinatari, per a valorar distintes oportunitats de 

desenrotllament personal. 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

A. Patrimoni artístic i cultural 

- Manifestacions culturals i artístiques més importants - Les formes 

geomètriques en l'art i en l'entorn.  

 B. Elements formals de la imatge i del llenguatge visual. L'expressió 

gràfica 

- El llenguatge visual com a forma de comunicació. 

 - Elements bàsics del llenguatge visual: el punt, la línia i el pla. Possibilitats 

expressives i comunicatives.  

- Elements visuals, conceptes i possibilitats expressives: forma, color i textura. 

 - La composició. Conceptes d'equilibri, proporció i ritme aplicats a l'organització 

de formes en el pla i en l'espai. 

 C. Expressió artística i graficoplàstica: tècniques i procediments  

 - Introducció a la geometria plana i traçats geomètrics bàsics.  

- Tècniques bàsiques d'expressió graficoplàstica en dos dimensions. Tècniques 

seques i humides. El seu ús en l'art i les seues característiques expressives. 

 - Tècniques bàsiques d'expressió graficoplàstica en tres dimensions. El seu ús 

en l'art i les seues característiques expressives." 

D. Imatge i comunicació visual i audiovisual 

 - El llenguatge i la comunicació visual. Finalitats: informativa, comunicativa, 

expressiva i estètica. Contextos i funcions -imatges visuals i audiovisuals: 

lectura i anàlisi. 

 - Introducció a les diferents característiques del còmic, la fotografia, el cine, 

l'animació i els formats digitals." 

-Tècniques bàsiques per a la realització de produccions audiovisuals senzilles 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

 L’assignatura de Plàstica en aquest curs compta amb dues classes per 

setmana.  El treball  és totalment pràctic i  el nombre d’explicacions a la 

pissarra se incrementa de manera significativa respecte dels cursos anteriors, 

donat l’augment de dificultat de la unitat de geometria.  Així mateix, a més 

dels continguts procedimentals i actitudinals bàsics en aquesta assignatura, 

entren amb força els continguts conceptuals. 

 

MATERIAL: En la primera classe es facilitarà un llistat amb el material 

necessari per al curs. L’alumnat tindrà un dossier de treball que haurà de 

descarregar de la plataforma Florida Oberta. En l’aula també disposem de 

diversos materials d’ús comú per a la realització d’activitats concretes. Es 

recomana que porten una carpeta o sobre plàstic per guardar tot el relacionat 

amb l’assignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura es basa en instruments molts variats. Els 

criteris  emprats en l’avaluació es donen a conèixer a l’alumnat en plantejar 

cadascun dels treballs. 

 Làmines i treballs pràctics, individuals i en equip.   

  Examen de dibuix en acabar els exercicis de Geometria i de 

Perspectiva Cònica en acabar els exercicis plantejats 

 Treball diari a classe. 

 Treballs voluntaris. 

 Participació a classe. 

 Portar 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 relacionats amb aspectes de la vida real. Cada proposta 

de treball busca aplicació directa amb el nostre entorn. També es una 

assignatura instrumental que dona suport a altres matèries per a la 

confecció de murals, cartells, exposicions, presentacions... on la 

plàstica juga un paper important. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 
Competència en comunicació lingüística. Competència plurilingüe. Competència 
digital. Competència personal, social i d'aprendre a aprendre. Competència 
ciutadana. Competència emprenedora. Competència en consciència i expressió 
culturals. 

1. Valorar el procés creatiu i el treball en equip com una eina d’aprenentatge i un 
instrument de relació social on la comunicació, la col·laboració i cooperació 
entre els participants esdevenen fonamentals. 

2. Expressar-se de manera oral i escrita, amb coherència, correcció i adequació i 
participar en interaccions comunicatives amb actitud cooperativa i respectuosa. 

3. Comprendre, interpretar i valorar amb actitud crítica textos orals i escrits dels 
àmbits personal, social, educatiu i professional per a participar en diferents 
contextos de manera activa i informada i per a construir coneixement. 

4. Localitzar, seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts, 
avaluant la seua fiabilitat i pertinència en funció dels objectius. Iintegrar-la i 
transformar-la en coneixement per a comunicar-la adoptant un punt de vista 
creatiu, crític i personal al mateix temps que respectuós amb la propietat 
intel·lectual. 

5. Posar les pràctiques comunicatives al servei de la convivència democràtica, la 
resolució dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les persones, 
evitant els usos discriminatoris. 

6. Usar eficaçment una llengua estrangera per a determinades necessitats i 
objectius concrets dels productes realitzats. Realitzar transferències entre 
diferents llengües com a estratègia per a aprendre i comunicar-se. 

7. Plantejar i desenvolupar projectes dissenyant, fabricant i avaluant diferents 
prototips o models per a generar o utilitzar productes que donen solució a una  
necessitat o problema de manera creativa i en equip, procurant la participació 
de tot el grup, resolent pacíficament els conflictes que puguen sorgir, adaptant-
se davant la incertesa i valorant la importància de la sostenibilitat. 

8. Emprendre accions per a promoure i aplicar principis d'ètica i valors en la 
realització de projectes per a col·laborar amb el seu entorn pròxim. 

 

QUÈ APRENDREM? 
Sabers bàsics 

Aquesta nova assignatura s’articula a través de diferents projectes 
interdisciplinaris que intenten tractar situacions d’aprenentatge diverses, així com 
abordar qüestions transversals i altres que es relacionen amb diferents àrees 
d’aprenentatge amb l’objectiu de comprendre un fenomen, resoldre un problema, 
crear un producte o un vincle amb l’entorn sociocultural de l’alumnat. 

Els sabers bàsics treballats tindran com a referència els de les diferents 
assignatures de 2n ESO i dependran dels projectes seleccionats per l’alumnat, 
sempre a partir de la proposta i guiatge del professorat. Per aquest motiu estaran 
centrats en els processos, el raonament i l’acció de manera que permeten 
l’alumnat construir coneixement i posar-lo en pràctica, “activant-lo” en les diferents 
situacions contextualitzades. 

Potenciarem especialment els sabers relacionats amb: 

Treball en equip – Responsabilitat, lideratge, autonomia – Actitud emprenedora i 
de cooperació amb els altres – Respecte a les persones, els espais i el treball dels 
altres - Investigació i divulgació – Escolta activa – Reflexió i pensament abstracte 
- Creativitat i originalitat per a la creació de productes o per a la resolució de 
problemes – Qualitat i gust pel treball ben fet - Diàleg com a estratègia de resolució 
de conflictes – Compromís ètic i serveis a la comunitat 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 
Competències específiques de l’assignatura: 

Segons la normativa, les competències que cal desenvolupar en els projectes 
interdisciplinaris són una decisió autònoma de cada centre. Nosaltres apostem 
per centrar-nos en potenciar al màxim el desenvolupament de les següents 
competències: 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Aquesta assignatura és obligatòria a 3r ESO. Comptem amb 2 hores 
setmanals. El treball es fa sempre en equips heterogenis i s’articula a través 
de diferents projectes interdisciplinaris on posem en joc diferents 
metodologies actives i innovadores com ara treball cooperatiu, aprenentatge 
en acció, Aprenentatge basat en reptes o projectes, Aprenentatge Basat en 
Jocs (ABJ), Aprenentatge Servei, Design-Thinking, tècnica SCAMPER, etc 
Amb els projectes plantejats intentem tractar situacions d’aprenentatge 
diverses que ens permeten aproximar-nos als interessos de l’alumnat, així 
com abordar qüestions transversals i altres que es relacionen amb diferents 
àrees d’aprenentatge amb l’objectiu de comprendre un fenomen, resoldre un 
problema, crear un producte o un vincle amb l’entorn sociocultural de 
l’alumnat. Es faran almenys 4 projectes al llarg del curs. En cada projecte, 
l’alumnat ha de seguir un procés que inclourà la investigació, la creativitat, la 
presa de decisions, l’ús d’estratègies i la comunicació i transferència del 
coneixement en formats diversos. 
Com a la nostra escola, a 3r ESO es treballa també l’àmbit STEM, intentem 
evitar repeticions i, per tant, no abordarem temes estrictament científics, 
encara que sí participarem en els projectes de cicle que es puguen plantejar. 
 
Materials:  
Els materials de l’assignatura són d’elaboració pròpia i estaran a l’aula  
virtual Florida Oberta. L’alumnat se’ls haurà d’imprimir. En ocasions hi haurà 
materials facilitats pel professorat  
 
Pla lector:  
Depenent de les situacions i projectes treballats, recomanarem lectures 
d’obres o de fragments que puguen resultar d’interès. Sempre tindran un 
caràcter voluntari. 
 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura es farà tenint en compte el grau d’assoliment de 
les competències treballades a cada projecte, tenint com a referència el 
perfil d’eixida de l’alumnat. L’alumnat comparà amb antelació amb les 
rúbriques d’avaluació de competències que s’utilitzaran en cadascuna de les 
fases. 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 les 
millores a partir dels mateixos 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 per l’aprenentatge (observació d’aula): Participació, col·laboració, 
aprofitament del temps, aportació de treball a casa 
- Diari personal d’aprenentatge: complet, correcte, ben presentat 
- Valoració dels productes: adaptada en cada cas als productes demanats 
- Coavaluació de la participació en el treball en equip 
 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 
A cada projecte es planteja una situació d’aprenentatge diferent, amb un o 
més reptes que l’alumnat ha d’abordar i resoldre en equip, Es tracta de 
situacions relacionades 	amb temes i continguts transversals i 
interdisciplinaris, com ara la construcció d’un mural amb el seu Decàleg del 
treball en equip (creatiu i que tinga en compte la realitat de l’alumnat), la 
participació en la I Fira de l’aprenentatge convertint-se en persones expertes 
en un tema i fent-ne divulgació del mateix, la Creació d’un joc de taula per 
millorar la dotació de jocs de l’escola i la participació en un Projecte 
d’Aprenentatge Servei relacionat amb el seu entorn més proper. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 
Competències específiques de l’assignatura: 
 

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

2. Analitzar i resoldre situacions problemàtiques de l’àmbit científic i/o tecnològic 
utilitzant la lògica científica i, alternant les estratègies del treball individual amb 
el treball en equip, explorar les possibles conseqüències de les solucions 
proposades per a afrontar-les. 

3. Utilitzar el coneixement científic com a instrument del pensament crític, 
interpretant i comunicant missatges científics, desenvolupant argumentacions i 
accedint a fonts fiables, per a distingir la informació contrastada de les notícies 
falses i opinions. 

4. Analitzar alguns fenòmens naturals i predir el seu comportament utilitzant 
models científics per a poder identificar-los, caracteritzar-los i explicar altres 
fenòmens nous. 

5. Utilitzar adequadament el llenguatge científic en la interpretació i transmissió 
d’informació. 

6. Interpretar correctament la informació presentada en diferents formats de 
representació gràfica i simbòlica utilitzats habitualment en ciències. 

7. Proposar solucions tecnològiques realistes basades en el coneixement científic 
davant de problemes de naturalesa ecosocial a escala local i global, 
argumentar-ne la idoneïtat i actuar en conseqüència. 

8. Fabricar solucions tecnològiques utilitzant els coneixements interdisciplinaris, 
les tècniques i els recursos disponibles de manera apropiada i segura per a 
donar una resposta satisfactòria a les necessitats plantejades. 

9. Adoptar hàbits de comportament en l’activitat quotidiana responsables amb 
l’entorn, aplicant criteris científics i evitant o minimitzant l’impacte 
mediambiental. 

10.Justificar la validesa del model científic com a producte dinàmic que es va 
revisant i reconstruint sota la influència del context social i històric, atenent la 
importància de la ciència en l’avanç de les societats, així com els riscos d’un ús 
inadequat o interessat dels coneixements i les seues limitacions. 

QUÈ APRENDREM? 
Sabers bàsics 
 

STEM – SABERS TRANSVERSALS 
- La metodologia de la ciència. 
 

BIOLOGIA 
- El cos humà i hàbits saludables. 
- Els éssers vius.  
- La Terra. 
- Sostenibilitat. 
 

FÍSICA I QUÍMICA 
- El món material i els seus canvis. 
- L’energia. 
- Interaccions. 
 

TECNOLOGIA 
- El procés de resolució de problemes. 
- Eines i màquines de taller. 
- El pensament computacional, l’automatització i la robòtica. 
- Materials, productes i solucions tecnològiques. 
- Creació, expressió i comunicació. 
- Tecnologia sostenible. 
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COM HO APRENDREM? 
Metodologia de l’assignatura: 

L’assignatura de STEM és una assignatura de 3rESO amb una durada de 6 
hores setmanals. D’aquestes, 3 hores setmanals són dedicades a treballar un 
projecte comú amb una metodologia basada en les intel·ligències múltiples, 
l’aprenentatge deductiu, experiència i cooperatiu, el pensament crític, la 
contextualització i la ludificació, convertint l’aprenentatge en un procés 
atractiu per als adolescents de la societat actual. Les altres 3 hores són 
utilitzades per les diferents assignatures especialitzades, física-química, 
biologia i tecnologia. Cadascuna d’aquestes assignatures tindrà 1 hora a la 
setmana.  
 
Materials: 
Durant l’ensenyament-aprenentatge de l’assignatura farem ús de diferents 
materials i recursos didàctics com: dossiers d’elaboració pròpia, 
documentació teòrica basada en diferents llibres de text, quadern d’activitats 
de l’alumne, plataforma en xarxa on disposar de material (Florida Oberta): 
Presentacions, vídeos, qüestionaris i fitxes de repàs, utilització de l’aula 
d’informàtica o ordinadors portàtils, periòdics i altres publicacions on 
apareguen notícies relacionades amb la matèria, textos procedents de llibre 
divulgatius, models retallables, instruments de dibuix, material de laboratori, 
material taller... És essencial que l’alumnat se’l descarregue i imprimisca quan 
el professorat de la matèria ho indique. En algunes ocasions, es treballarà 
amb material complementari als dossiers de treballs de les unitats i/o 
projectes que serà repartit pel professorat. 
 
Pla lector: 
La recerca d’informació per a fer els treballs i ampliar coneixements o resoldre 
activitats, així com treballar notícies relacionades amb els continguts de 
l’assignatura, afavoreixen el foment de la lectura des d’aquesta assignatura. 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura de STEM 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) 

- Activitats cooperatives, com ara: el Congrés Científic, Elemental querido 
Watson y Projecte 50/50. 

- Proves escrites i exposicions o presentacions dels diferents treballs 
d’investigació realitzats.	

- 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: 
l’efecte hivernacle, la sostenibilitat, el malbaratament de recursos naturals en 
la societat, el consumisme excessiu d’aparells tecnològics... 

Tots els temes són treballats per les assignatures especialitzades i des de 
STEM amb projectes com “El Congrés Científic” en la 1a avaluació i 
“Elemental, querido Watson” en la 2a i 3a avaluació. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1.Identificar els problemes econòmics bàsics vinculats a l'escassetat i la necessitat 

d'escollir, relacionant-los amb situacions de l'entorn més proper. (CC) 

2 Analitzar les qualitats individuals i col·lectives que caracteritzen una actitud 

emprenedora i posar-les en pràctica, mitjançant el treball cooperatiu, per trobar 

noves oportunitats de millora a l'entorn social i econòmic més proper basades en 

principis d'equitat, coeducació i igualtat.(CC) 

3. Descriure la importància del paper de les famílies, les empreses i l´Estat en el 

funcionament de l´economia, analitzant la realitat socioeconòmica de l´entorn més 

proper de l´alumnat. (CC) 

4. Identificar els principals indicadors macroeconòmics relacionats amb el mercat 

de treball, la redistribució de la renda, el creixement i els preus que facin 

comprendre la seva realitat, utilitzant fonts i eines bàsiques d'anàlisi.(CD+CE) 

5. Explicar la connexió entre l'activitat de l'Estat i la necessitat de finançament 

públic per al compliment dels seus objectius, així com identificar les principals 

figures tributàries, i valorar la funció social i el paper redistributiu dels impostos a 

la societat.(CC) 

6. Recopilar informació de diferents fonts econòmiques seleccionant dades fiables 

que donin rigor a les propostes de millora del projecte de col·laboració amb un 

servei a la comunitat. (CC+CE+CD) 

7. Dissenyar un projecte senzill de col·laboració amb un servei a la comunitat que 

possibiliti la millora de la qualitat de vida de les persones i el medi ambient, basant-

se en els principis recollits als Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
(CC+CE+CD) 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

BLOC 1 L'ECONOMIA I EINES EMPRENEDORES 

- L'economia i el seu impacte a la vida de la ciutadania. 

- L'escassetat, elecció i assignació de recursos. Necessitats econòmiques a les 

etapes de la vida. 

- Apropament als sistemes econòmics. 

BLOC 2 ELS AGENTS ECONÒMICS 

- Les persones consumidores i els seus drets. 

- Valoració del model de consum actual. Malbaratament alimentari. 

- El poder del consum responsable: estalvi energètic, ús de transport sostenible 

,comerç just, comerç de proximitat i empreses sostenibles 

BLOC 3 VARIABLES ECONÒMIQUES I SOCIALS 

- El mercat de treball. Ocupació i desocupació. 

- Cerca de feina: currículum i entrevista laboral. 

- Desigualtat de gènere al món laboral. La bretxa salarial i el sostre de vidre. 

- Drets de les persones treballadores 

BLOC 4 LA NOVA ECONOMIA 

- Objectius de Desenvolupament Sostenible. Agenda 2030. 

- Noves tendències econòmiques: l'economia del bé comú i l'economia circular. 

- Disseny d'un projecte de col·laboració amb un servei a la comunitat: una 

solució 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

L'assignatura de taller d´economia és una assignatura optativa de 3r ESO 

impartida en  2  hores  setmanals.  Aquestes  2  hores  estaran  dedicades  al  

treball teoricopràctic  dels  continguts,  en  el  qual  s'inclouen  projectes  

específics  de l'assignatura, així com el treball sobre diferents materials 

exposats a classe.  A  més,  la  assignatura  de  taller d´economia 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 es projecten a l’aula.  

En  algunes  ocasions,  es  treballà  amb  material  complementari. els  

projectes  que  serà  repartit  pel professorat. 

 

Pla lector 
Durant el curs, es plantegen lectures de notícies de casos reals que parlen 

sobre temes relacionats amb l'economia, l'emprenedoria amb casos reals, 

tipus de formes jurídiques i com afecta l'economia directament a les famílies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura de  taller d´economia 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: 

- Disseny del DAFO de l´alumne, identificar les fortaleses, debilitats personals, 

oportunitats i amenaces 

- Descriure la realitat econòmica actual amb reptes que és plantegen a classe 

- Cerca de feina: currículum i entrevista laboral per a elaborar-lo al dossier de 

l'alumne 

- Descriure els principals costos i beneficis que suposa per a la societat i 

elaborar un balanç al dossier de l'alumne 

- Dissenyar un projecte senzill 

- Analitzar les oportunitats que el projecte de col·laboració amb un servei 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: Connectar els continguts amb 
experiències i sentiments personals de l'alumnat. Potenciar els talents 
individuals. Permetre la inclusió del conjunt de l'alumnat i utilitzarien 
els principis del Disseny Universal d'Aprenentatge. Impulsar un bon ús 
de les noves tecnologies a l'aula, aprenent nous programes, 
aplicacions i eines informàtiques 
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QUÈ APRENDREM A FER? 
Competències específiques de l’assignatura: 
1. Resoldre problemes relacionats amb situacions diverses de l'àmbit social i 

principis del professional i científic utilitzant estratègies formals, 
representacions i conceptes que permeten la generalització i abstracció de les 
solucions.  

2. Analitzar i resoldre situacions problemàtiques de l’àmbit científic utilitzant la 
lògica científica i alternant les estratègies del treball individual i en equip.  

3. Utilitzar el coneixement científic com a instrument del pensament crític, 
interpretant i comunicant missatges científics, desenvolupant argumentacions i 
accedint a fonts fiables, per a distingir informació veraç de faules i opinions.  

4. Construir models matemàtics generals utilitzant conceptes i procediments 
matemàtics funcionals amb la finalitat d'interpretar, analitzar, comparar, valorar 
i fer aportacions a l'abordatge de situacions, fenòmens i problemes rellevants 
en l'àmbit social i en la iniciació als àmbits professional i científic.  

5. Manejar amb precisió el simbolisme matemàtic i físico-químic.  
6. Analitzar alguns fenòmens naturals i predir el seu comportament utilitzant 

models de la física i la química i la biologia i geologia per a poder identificar-
los, caracteritzar-los i explicar altres fenòmens nous.  

7. Produir, comunicar i interpretar missatges orals i escrits complexos de manera 
formal, emprant el llenguatge científic, per a comunicar i intercanviar idees 
generals i arguments de característiques, conceptes, procediments i resultats 
relacionats amb situacions de l'àmbit social i principis del professional i científic. 

8. Conéixer el valor cultural i històric de la ciència i identificar les seues 
aportacions en els avanços significatius a la societat i del desenvolupament 
tecnològic especialment rellevants per a abordar els desafiaments amb els 
quals s'enfronta actualment la humanitat.  

9. Gestionar i regular les emocions, creences i actituds implicades en els 
processos científics, assumint amb confiança la incertesa, les dificultats i errors 
que aquests processos comporten, i regulant l'atenció per aconseguir 
comprendre els propis processos d'aprenentatge i adaptar-los amb èxit a 
situacions variades. 

 

QUÈ APRENDREM? 
Sabers bàsics 
BLOC 1. Matemàtiques 
- Sentit numèric i càlcul. 
- Sentit algebraic. 
- Sentit de la mesura i de l’estimació. 
- Sentit espacial i geometria. 
- Relacions i funcions. 
- Incertesa i probabilitat. 
- Anàlisis de dades i estadística. 
- Laboratori. 
BLOC 2. Física i química 
- Metodologia de la ciència: mètode científic. 
- Magnituds al SI, canvi d’unitats i notació científica. 
- Laboratori. 
- Classificació de la matèria i les seues propietats. 
- Estat d’agregació, canvis d’estat. 
- Models atòmics. 
- La Taula Periòdica 
- Reaccions químiques simples. 
BLOC 3. Biologia i geologia 
- Metodologia de la ciència: mètode científic. 
- Nivell d’organització. 
- La cèl·lula eucariota. 
- Nutrició: aparell digestiu, respiratori i circulatori 
- Relació: sistema nerviós, endocrí i aparell locomotor. 
- Reproducció: aparell reproductor masculí i femení. Malalties de transmissió 

sexual. 
- Salut i malaltia. Medi ambient. 
- Impactes ambientals. Canvi climàtic. 
- Dinàmica de la Terra. Tectònica de plaques. 
- Laboratori. 
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COM HO APRENDREM? 
Metodologia de l’assignatura: 
Aquesta assignatura és optativa a 3r ESO. Comptem amb 2 hores setmanals. 
El treball es fa sempre o bé individual o bé en equips heterogenis i s’articula 
a través de diferents jocs/activitats/projectes on posem en joc diferents 
metodologies actives i innovadores com ara treball cooperatiu, aprenentatge 
en acció, Aprenentatge basat en reptes o projectes, Aprenentatge Basat en 
Jocs (ABJ), Aprenentatge Servei, Design-Thinking, tècnica SCAMPER, etc. 
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 converteixi en un aprenentatge 
atractiu per als adolescents de la societat actual.  
Amb els jocs plantejats intentem tractar situacions d’aprenentatge diverses 
que ens permeten aproximar-nos als interessos de l’alumnat, així com 
abordar qüestions transversals i altres que es relacionen amb diferents àrees 
d’aprenentatge amb l’objectiu de comprendre un fenomen, resoldre un 
problema o crear un producte. 
Com a la nostra escola, a 3r ESO es treballa també l’assignatura obligatòria 
de projecte interdisciplicar, intentem evitar repeticions i, per tant, abordarem 
temes estrictament científics, encara que també podrem participarem en els 
projectes de cicle que es puguen plantejar i qualsevol altra activitat 
transversal.  
 
Materials:  
Els materials de l’assignatura són d’elaboració pròpia. En la majoria 
d’ocasions seran facilitats pel professorat. Quan es requerisca, també estaran 
a l’aula virtual Florida Oberta i l’alumnat se’ls haurà d’imprimir. També pot ser 
que l’alumnat haja de portar algun material de casa a l’aula, intentem 
reutilitzar el que tenim, evitem comprar. 
 
Pla lector:  
Depenent de les situacions i jocs/temàtiques treballades, recomanarem 
lectures d’investigacions o de fragments que puguen resultar d’interès. 
Sempre tindran un caràcter voluntari. 

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  
es comenta  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). 

- Activitats online a l’aula d’informàtica. 
- Activitats en grup com jocs o estratègies de pensament. 
- Llibreta amb l’índex de tots els jocs, el títol de cadascun d’ells i una mena 

de desenvolupament i/o conclusions del mateix. 
- Hàbit de treball diari. 
- Produccions elaborades (pòsters, maquetes, presentacions, recerques, 

etc.) 

 

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. 
Aquesta assignatura dóna suport bàsic que serà necessari per a la 
comprensió de l’assignatura STEM, on s’aborden continguts que relacionen 
ciència tecnologia i societat, com són: el canvi climàtic i la sostenibilitat; que 
comporta una aposta forta per la responsabilitat i consciència personal de 
cara  un futur on la conservació del nostre planeta siga vital per a nosaltres i 
per a les generacions que estan per vindre. Així com també es treballen de 
forma lúdica continguts de matemàtiques, aplicats a situacions reals 
contextualitzades a l’interés i utilitat de l’alumnat. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1.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 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.Comprensió oral i multimodal Comprendre, 
interpretar i valorar, de manera autònoma, textos orals 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 i fiabilitat. 3.Comprensió escrita i multimodal. Comprendre, interpretar 
i valorar, de manera autònoma, textos escrits i multimodals propis dels àmbits 
personal, social, educatiu i professional, per mitjà de la lectura de textos, aplicant 
estratègies de comprensió escrita, reflexionant sobre el contingut i la forma, i 
avaluant-ne la qualitat i fiabilitat.4. Expressió oral 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. 
5.Expressió escrita i multimodal Produir textos escrits i multimodals coherents, 
cohesionats, adequats i correctes emprant estratègies de planificació, 
textualització, revisió i edició.6.Interacció oral, escrita i multimodal Interactuar de 
manera oral, escrita i multimodal, de forma progressivament autònoma, per mitjà 
de textos de complexitat creixent dels àmbits personal, social, educatiu i 
professional, utilitzant un llenguatge no discriminatori i estratègies bàsiques de 
comprensió, expressió i resolució dialogada de conflictes, de manera síncrona i 
asíncrona.7.Mediació oral, escrita i multimodal. 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.8.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. 9.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 

BLOC 1. Llengua i ús. Introducció al desenvolupament sociohistòric de les llengües 

d’Espanya-Reflexió interlingüística-Llenguatge no discriminatori i respectuós amb les 

diferències. Els textos expositius i  l’exposició oral. Els textos argumentatius: l’article 

d’opinió. 

BLOC 2. Estratègies comunicatives-Tipologies textuals i gèneres discursius: 

introducció als textos expositius, a l’exposició oral, als textos argumentatius i l’article 

d’opinió. Introducció a les 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 si d’eines digitals per al treball col·laboratiu i la comunicació -La 

gramàtica i el lèxic: l’oració simple. Mecanismes de coherència i cohesió textual. 

Formació de substantius, verbs, adjectius i adverbis. Mecanismes de creació lèxica. 

Morfologia verbal: l´indicatiu i introducció al subjuntiu. Pronoms febles: substitució del 

CD i del CI.-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- La literatura medieval. El segle d’Or de la literatura 

valenciana. 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 valencià és una assignatura obligatòria de 3r 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: Torna amb mi de Salvador Vendrell. Ed. Perifèric (1rtrimestre), 

Fotògrafa de núvols d’Anna Rubio Ed. Perifèric (2n Trimestre) i per 3r trimestre 

es realitzarà junt a la biblioteca una activitat per a fer una tria més personal i 

lliure d’una lectura. 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura de valencià 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 el 

respecte per la multiculturalitat, la igualtat de gènere, el respecte  a la diversitat 

sexual (temes molt relacionats amb les lectures i amb els projectes relacionats 

amb els textos argumentatius) Igualment,  l’assignatura  participa  de  projectes  

interdisciplinaris  des  d’on  es plantegen  reptes  globals  a  l’alumnat. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

 

Usar i interpretar el llenguatge matemàtic en la descripció de situacions properes i 

valorar críticament la informació obtinguda. Aplicar les operacions aritmètiques 

necessàries. 

Fer servir correctament el llenguatge matemàtic per a expressar dades i idees 

sobre la naturalesa. 

Integrar els coneixements i procediments científics adquirits per a comprendre les 

informacions provinents de la pròpia experiència i dels mitjans escrits i 

audiovisuals.  

Interpretar de forma correcta dades i altres formes científiques i matemàtiques de 

donar informació. 

Utilitzar els processos matemàtics bàsics per a analitzar i produir informació 

relativa a les ciències naturals  

Conèixer i saber interaccionar amb el món físic.  

Mostrar actituds de responsabilitat davant de l’ús dels recursos naturals, culturals 

i artístics  

Respectar i defendre la natura. Aprendre a aprendre  

Desenvolupar hàbits de treball i utilitzar els recursos i les estratègies que faciliten 

l’aprenentatge.  

Analitzar la informació procedent de diferents fonts. Autonomia i iniciativa personal. 

Valorar les aportacions de les cultures diferents de la pròpia. Desenvolupar 

habilitats socials (empatia, diàleg, respecte a opinions diferents de la pròpia…). 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

MATEMÀTIQUES 

1.- Aritmètica. Operacions amb nombres enters i potències. Operacions amb 

fraccions. 

2.- Probabilitat. Experiments aleatoris i deterministes. Regla dels gran nombres 

i Llei de Laplace. Successos independents. Probabilitat condicionada. 

3.- Estadística. Mostra i població. Variables estadístiques quantitatives i 

qualitatives. Estudis estadístics unidimensionals. Taules de freqüències. 

4.- Àlgebra. Monomis i polinomis. Equacions de primer i segon grau. Sistemes 

d’equacions. Resolució de problemes. 

5.- Geometria. Càlcul d’àrees i perímetres. Semblances i Teorema de Tales. 

Teorema de Pitàgores.  

6.- Problemes competencials. 

TREBALL PROJECTE STEAM 

1.- Congrés Científic. Utilització del mètode científic per a resoldre una hipòtesi. 

Confecció de tot el material necessari per a participar en un congrés científic. 

Defensa del treball realitzat. 

2.- Cristalitza’t. Estructura de la matèria: Teoria cinèticomolecular. Matèria i 

partícules: Elements i compostos . Canvis químics i aplicacions: Mescles i 

dissolucions. Energies i Electricitat.  

3.- Sostenibilitza’t. Organització i Classificació dels essers vius. La funció de 

nutrició: Transformació i absorció d’aliments. Transport de nutrients. Intercanvi 

de gasos i excreció. Dieta saludable. La funció de relació. La funció de 

reproducció: La reproducció en animals. Salut i malaltia. Problemes ambientals. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

METODOLOGIA DE L’ASSIGNATURA : 

A l’Àmbit Científic de 3er PDC treballarem els coneixements científics i 

matemàtics d’una forma integrada, adquirint així un coneixement global de les 

diferents matèries que integren l’àmbit. Per a tal fi desenvoluparem diferents 

unitats, participarem activament en l’adquisició dels coneixements, 

remarcarem la dimensió pràctica i funcional dels continguts, introduirem 

noves tecnologies, etc. Pensem que així serà més fàcil aconseguir els 

objectius generals de l’etapa: “Conèixer la Natura amb actitud curiosa, 

creativa i crítica i dominar els procediments que permeten aquest 

coneixement”. “Comprendre i aprendre aspectes bàsics de la Natura que 

condicionen la nostra forma de vida”. De totes maneres no hem d’oblidar que 

també és objectiu primordial del nostre procés d’aprenentatge fomentar la  

convivència del grup i conèixer-nos a nosaltres mateixos. 

 

MATERIAL: 

Una de les eines més importants per a poder analitzar l’aprofitament de les 

classes és el Quadern de l’Àmbit Científic. A més de permetre dur un 

seguiment de la  feina a casa i a classe, el quadern també serà el nostre llibre 

d’estudi. Tot ha de quedar allí arxivat i anotat. No hi ha llibre de text, per tant, 

construirem entre tots i totes el nostre llibre de text. S’ha de tindre present que 

el quadern serà la principal eina per a l’estudi. Els exàmens s’hauran de 

preparar repassant i estudiant del quadern. 

 

PLA LECTOR: 

Treballem la lectura comprensiva dels exercicis i documents, la correcta 

interpretació de dades i altres formes científiques i matemàtiques al donar 

informació, la correcta expressió oral i escrita i la utilització correcta del 

llenguatge científic i matemàtic en totes les activitats que es realitzen. 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

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

competències específiques de les matèries que l’integren, les quals 

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

En els criteris per avaluar el progrés i aprofitament del curs tindrem en compte 

tres aspectes:  

1. El quadern de treball i les fitxes didàctiques realitzades per l’alumnat. 

El desenvolupament i la resolució de les activitats efectuades i les 

conclusions extretes. Les fonts d’informació consultades. L’expressió 

escrita. Els hàbits de treball. 

2. L’observació directa del comportament. Actituds d’iniciativa i d’interès 

envers el treball. Participació en el treball a l’aula. Actituds a l’aula. 

3. Les proves escrites realitzades periòdicament, i que poden ser de 

diferents tipus: de respostes obertes o tancades, problemes,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

L’Àmbit Científic participa de l’assignatura STEM, en la què s’aborden 

continguts que relacionen ciència tecnologia i societat, com són l’efecte 

hivernacle, el canvi climàtic, la sostenibilitat, el malbaratament de recursos 

naturals en la societat i que comporta  una  aposta  forta  per  la  responsabilitat  

i consciència  personal  de cara a un futur on la conservació del nostre planeta 

serà vital per a nosaltres i per a les generacions que estan per vindre. 

D’aquesta manera, al llarg del curs es plantegen diferents reptes vinculats a 

l’aprenentatge en els què es treballen les competències bàsiques. Aquests 

reptes estan relacionats amb temes i continguts transversals i 

interdisciplinaris. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Identificar en un mateix alguns processos psicològics bàsics implicats en 

l’aprenentatge, la conducta i les emocions, i desenvolupar processos 

d’autoregulació que li permeten un aprenentatge al llarg de la vida. 

 

2. Reconèixer alguns factors personals i socioculturals que intervenen en la 

comprensió d’un mateix en relació amb els altres i en l’adaptació al context 

social i professional, i respectar i valorar la diversitat. 

 

3. Explorar l’entorn i identificar les oportunitats de desenvolupament 

personal, acadèmic i professional i utilitzar de manera crítica la informació. 

 

4. Definir metes realistes, ajustades al coneixement d’un mateix, i utilitzar la 

informació rellevant per a resoldre la incertesa i adoptar una actitud 

proactiva en la presa de decisions personals, acadèmiques i 

professionals.  
 

5. Dissenyar un projecte personal, acadèmic i professional propi i conjugar 

les necessitats i els interessos personals i vocacionals amb les 

oportunitats de l’entorn i les destreses necessàries en la presa de 

decisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics: 

BLOC 1. AUTOCONEIXEMENT I RELACIONS INTERPERSONALS. 

El primer bloc és el que està dedicat al coneixement d’un mateix, tant en el 

coneixement dels processos d’aprenentatge propis, la regulació emocional i de 

la conducta i altres aspectes clau per a l’autoconeixement, com en la interacció 

amb els altres per a identificar àrees de millora per al desenvolupament personal 

i social, i valorar la cultura, els factors socials i les habilitats necessàries.  

BLOC 2. EXPLORACIÓ DE L’ENTORN PERSONAL, ACADÈMIC I 

PROFESSIONAL. 

El segon bloc reuneix els continguts relacionals amb l’exploració de l’entorn 

personal, acadèmic i professional, la utilització i la gestió de diverses fonts 

d’informació, l’anàlisi de les oportunitats de desenvolupament personal i social 

que ofereix l’entorn i el coneixement de les opcions per a la formació i l’ocupació. 

BLOC 3. PROCÉS DE PRESA DE DECISIONS I DISSENY D’UN PROJECTE 

PERSONAL, ACADÈMIC I PROFESSIONAL. 

El tercer bloc recull els sabers necessaris per a la presa de decisions per al 

desenvolupament personal i per a l’orientació acadèmica i professional i les 

estratègies de l’anàlisi del món laboral. 

 

LOC 1. AUTOCONEIXEMENT I RELACIONS INTERPERSONALS 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Partim d’un model d’aprenentatge i una matèria que són eminentment pràctics 

i aplicats. Per tant, es busca un procés de reflexió personal i de contrast amb 

el professorat i la resta dels companys i companyes, així com la intervenció 

com a subjecte actiu o passiu de la família. Resulten molt importants per 

aconseguir un major aprofundiment la intervenció dels altres i la guia del 

professorat com a conductor del procés i de la seua translació pràctica a la 

seua realitat més pròxima. 

La seqüència didàctica habitual parteix d’activitats de motivació amb o sense 

suport audiovisual, activitats de reflexió i presa de posició raonada, debat i 

confrontació d’idees, recerca i investigació, producció de materials o recursos 

d’interès, etc.  

Entre les més destacables estan les visites a entitats externes amb intenció 

cognitiva o social, que permetran augmentar la motivació, multiplicar els 

aprenentatges i fer-los més significatius, desfer prejudicis i estereotipus, etc; 

i també la col·laboració amb entitats i associacions amb les que posar en 

marxa activitats d’aprenentatge-servei de caire solidari, que els converteixen 

en subjectes socials actius, participatius, compromesos i responsables.  

Cada bloc de continguts incorporarà el desenvolupament d’un projecte que 

aproxime els aprenentatges i reflexions de l’alumnat a la realitat immediata el 

màxim possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

1. Reconèixer i saber gestionar les emocions i processos cognitius en 
la seua vida personal i acadèmica. 

2. Identificar i analitzar fortaleses, febleses, metes, interessos i valors 
personals per a aplicar-los en el seu projecte de vida. 

3. Analitzar i argumentar els drets de les persones, valorar la diversitat 
i plantejar accions davant de les situacions de violència i exclusió. 

4. Participar de manera activa en dinàmiques de treball grupal i 
cooperatiu, contribuir a l’elaboració de projectes col·laboratius i posar 
en acció habilitats comunicatives i estratègies que permeten arribar a 
consensos. 

5. Buscar, seleccionar i manejar críticament informació per a prendre 
decisions vocacionals, tot i tenint en compte el context social, suports 
i dificultats. 

6. Participar activament en les visites a centres de formació i/o de treball  
i altres institucions de caire social. 

7. Elaborar un projecte personal, acadèmic i professional propi que 
incorpore l’autoconeixement, el coneixement de l’entorn acadèmic i 
professional i l’aproximació al món laboral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

L’assignatura treballarà de manera transversal en molts moments incorporant 

una visió social, ètica i històrica; utilitzant les TIC per a la recerca i presentació 

de treballs junt a la vessant plàstica, i en íntima connexió amb la Tutoria. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

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

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

investigació, classificació, recollida, organització, crítica i respecte. 

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

físic i les activitats de les societats humanes, així com la seua repercussió en la 

sostenibilitat. 

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

econòmica que expliquen la desigualtat entre els éssers humans, tant a escala local 

com global.  

4. 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. 

5. Promoure projectes cooperatius de convivència i participar-hi, prenent com a base la 

construcció històrica de la Unió Europea, que afavorisquen un entorn més just i 

solidari mitjançant l’aplicació de valors i procediments democràtics. 

6. Identificar l’origen i reconèixer el valor del patrimoni cultural i natural, especialment 

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

participar en l’elaboració i la difusió de propostes que n’afavorisquen la preservació 

i la valoració.  
7. Multilingüisme i interculturalitat. Descriure i apreciar la diversitat lingüística i cultural 

de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i del món. 

8. Comprendre, interpretar i valorar, de manera autònoma, textos orals, escrits i 

multimodals. 

9. Produir missatges orals, escrits i multimodals amb coherència, cohesió i adequació, 

fluïdesa i correcció, per mitjà de diferents suports i situacions de comunicació. 

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

autònoma, 

11. Llegir obres i textos de caràcter divers i de complexitat progressiva, seleccionats amb 

autonomia, configurant un perfil lector i com a font de plaer i coneixement. 

Multilingüisme i interculturalitat. Descriure i apreciar la diversitat lingüística i cultural de la 

Comunitat Valenciana, d’Espanya i del món 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

1. Geografia.  

a. Mètodes i tècniques de la Geografia. Representació geogràfica. Cerca i 

tractament de la informació geogràfica mitjançant les TIC’s. 

b. Poblament i població. Població mundial. Creixement poblacional i 

moviments migratoris. Població espanyola i en CV. 

c. Geografia política. Integració europea. Estat del Benestar en EU i 

Espanya. Formes organització política en UE i Espanya. Democràcia i 

autoritarisme. 

d. Geografia econòmica. Sectors econòmics. Paisatge rural, industrial i 

terciari. Repercussions econòmiques: Sostenibilitat i problemes 

mediambientals. Sistemes econòmics: Economia de mercat i 

economies centralitzades. Repartiment desigual de la riquesa mundial. 

Globalització i dependència. L’ IDH i els ODS. 

2. Història. 

a. Edat Mitjana. Els regnes cristians peninsulars durant l’Edat Mitjana: 

panoràmica general i evolució territorial. La vida quotidiana a les 

ciutats cristianes. El Regne de València 

b. Edat Moderna. Renaixement. Humanisme i crisi religiosa. 

3. Llengua valenciana i castellana. 

a. Llengua i usos. Les llengües i els seus parlants. 

b. Estratègies comunicatives. Tipologies textuals i gèneres discursius. 

Estratègies de detecció i ús del llenguatge no discriminatori. 

Estratègies de reflexió sobre el procés d’aprenentatge, autoavaluació 

i autocorrecció. Estratègies de gestió de les emocions en la 

comunicació. Alfabetització informacional. Correcció lingüística i 

revisió ortogràfica i gramatical dels textos. Signes de puntuació. 

Formes gramaticals i funcions sintàctiques. Comunicació i interacció 

oral. Comprensió i expressió escrita i multimodal. 

c. Llengua i literatura. Hàbit lector. Literatura.  
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

El punt de partida en Socials-Castellà és un enfocament 
interdisciplinar per despertar la motivació, augmentant la 
significativitat dels aprenentatges fent-los més arrelats a l’entorn 
immediat i enriquidors. L’objectiu és un aprenentatge que resol 
els problemes reals de la ciutadania, unint coneixements de 
diferents disciplines. El projecte “Cómo sería tu mundo ideal” 
afavoreix l’aprenentatge competencial, amb tasques basades 
en la mobilització i desenvolupament de sabers, procediments i 
recursos diversos de l’alumnat. Es un projecte implementat 
digitalment i que desplega un ventall molt important de recursos 
i ferramentes TIC al llarg del curs. Els avantatges de les TIC 
més destacables són: facilitar la inclusió social en el futur del 
nostre alumnat amb dificultats d’aprenentatge; permetre accedir 
al coneixement, generar-lo i transmetre’l; obrir als joves del s. 
XXI la possibilitat de noves formes de participació i associació 
per intervenir i influir a l’entorn; l’adaptabilitat als ritmes diferents 
d’aprenentatge; la disponibilitat 7d/24 h.; la potenciació de la 
investigació a través de continguts reals; i que faciliten el treball 
col.laboratiu. L’estructura general del projecte inclou la 
gamificació  a través de 8 projectes segons la metodologia 
ABP, a partir d’un repte inicial al que donaran resposta creant un 
producte final complexe en el REPTE FINAL. Aquest 
desafiament PREMIUM es vertebra com un aprenentatge-
servei que dona sentit als aprenentatges del curs i mostra la 
seua utilitat pràctica. 

Com en el cas anterior, pel que fa al valencià, amb recursos 
digitals i la combinació de treball individual i col·lectiu es preten 
desenvolupar el gust per la llengua valenciana i una competència 
oral i escrita bàsica que permet la inclusió futura de l’alumnat i 
els obri possibilitats de desenvolupament personal i professional. 
S’inclou un pla lector. 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

1. Seleccionar, extraure informació significativa (principal i secundària) de diferents textos escrits, 

orals i multimodals i interpretar-la per a explicar fets històrics, geogràfics i artístics relacionant-los 

amb la seua època i els problemes del món actual. 

2. Formular i comunicar de manera textual, gràfica o audiovisual conclusions i valoracions pròpies 

sobre fets històrics, geogràfics i artístics, mostrant un domini adequat dels conceptes i la 

metodologia de treball. 

3. Produir amb ajuda textos escrits i multimodals complexos de gèneres discursius de l’àmbit 

personal, social, educatiu i professional que responguen a la situació comunicativa amb 

adequació, coherència, cohesió i correcció. 

4. Interactuar oralment, amb autonomia, sobre coneixements complexos ajustats a la situació 

comunicativa, per mitjà de diferents suports, utilitzant un vocabulari ric, correcte i no discriminatori, 

i implicant-se de manera activa i reflexiva amb una actitud dialogant i d’escolta per a la construcció 

d’un discurs comú consensuat. 

5. Participar en projectes cooperatius, assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, fent 

costat a companys i companyes i demostrant empatia. 

6. Llegir obres diverses i textos escrits i multimodals de l’àmbit personal, social, educatiu i 

professional, seleccionant de manera autònoma els que millor s’ajusten en cada moment vital als 

seus gustos, interessos i necessitats personals. 

7. Deixar constància del propi itinerari lector i de les experiències lectores. 

8. Establir, de manera progressivament autònoma, vincles entre els textos llegits i altres textos 

escrits, orals o multimodals, o bé amb altres manifestacions artístiques en funció de temes, tòpics, 

estructures, llenguatge i valors ètics o estètics, mostrant, a més, implicació i resposta personal 

del lector en la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: Els elements més destacables són el Repte final 

del projecte Cómo sería tu mundo ideal que traslladarà l’entorn local els aprenentatges 

envers els ODS, prestant un servei a la comunitat; també el diari de lectura en valencià que 

connectarà la literatura amb altres disciplines i àmbits de la cultura, l’art i la ciència; i el 

projecte Ràdio Florida en valencià que pretén ser un projecte transversal de centre dirigit 

per l’alumnat de PDC. 
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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. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

L'assignatura d´anglès és una assignatura obligatòria de 3r ESO PDC 

impartida en 4 hores setmanals. Aquestes 4 hores estaran dedicades al 

treball teoricopràctic dels continguts, en el qual s'inclouen projectes 

específics de l'assignatura i interdisciplinaris.  

Materials:  

Emprem com a llibres de referència el Student´s Book “Let´s Go 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 i adaptades al 

nivell de l´alumnat per a recolzar el treball plantejat a les diferents unitats. La 

lectura d’aquests textos es fa a classe, on també es treballen 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

-Quadern de treball. 

- 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.  

 
 

 

 


