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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. 

 

 

 

 



Matemàtiques aplicades    
4t d´ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

  OE1. Millorar la capacitat de pensament reflexiu i incorporar al llenguatge formes 

d'expressió i raonament matemàtic.  

  OE2. Aplicar amb soltesa i adequadament les eines matemàtiques.  

  OE3. Reconèixer i plantejar situacions susceptibles de ser formulades en termes 

matemàtics, analitzar els resultats utilitzant els recursos més apropiats.  

  OE4. Detectar els aspectes de la realitat que siguen quantificables i que permeten 

interpretar-la millor.  

  OE5. Identificar els elements matemàtics.  

   OE6. Utilitzar de forma adequada els diferents mitjans tecnològics  tant per a 

realitzar càlculs com a ajuda en l'aprenentatge.  

   OE7. Elaborar estratègies personals per a l'anàlisi de situacions concretes i la 

identificació i resolució de problemes.  

  OE8. Manifestar una actitud positiva davant la resolució de problemes i mostrar 

confiança en la seua resolució.  

  OE9. Valorar les Matemàtiques com parteix integrant de la nostra cultura, del seu 

paper en la societat actual i aplicar les competències matemàtiques adquirides 

per a analitzar i valorar fenòmens socials com la diversitat cultural, el respecte al 

medi ambient, la salut, el consum, la igualtat entre els sexes o la convivència 

pacífica. 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

1. BLOC DE NUMERACIÓ I CÁLCUL Realitzar operacions combinades amb 

nombres enters, decimals, fraccionaris,potències i arrels. Relacionar els 

nombres decimals mitjançant la fracció generatriu. Emprar les propietats i 

operacions de les potències per fer càlculs en notació científica. Extreure 

factors d'una arrel. Representar, comparar, ordenar i aproximar nombres reals..  

2. BLOC DE CANVIS I RELACIONS Monomis i Polinomis. Concepte i 

operacions. Identitats notables. Resoldre algebraicament i gràficament 

equacions de primer i segon grau. Classificar sistemes d'equacions i resoldre-

les per diferents mètodes. Interpretar característiques de les funcions. 

Expressar de diferents maneres l'equació d'una recta. Analitzar les funcions 

lineals, de proporcionalitat inversa i quadràtiques. Dibuixar una paràbola 

coneixent-ne els elements característics 

3. BLOC D’ESTADÍSTICA. Agrupar dades en intervals en taules de 

freqüències. Representar les dades de taules de freqüències e interpretar-les 

4. BLOC D’ESPAI I FORMA Conèixer els llocs geomètrics del pla, les 

posicions relatives entre rectes i la classificació dels angles que es formen 

entre elles.Aplicar el teorema de Tales, semblança de polígons, les relacions 

entre triangles rectangles i les escales . Conèixer les parts d'un vector i el càlcul 

de les seues coordenades. 

5. BLOC DE MESURA Calcular àrees i perímetres. Aprofundir en les 

característiques, les propietats i la construcció del pla de poliedres, cilindres i 

cons.  Calcular àrees i volums de cossos. 

6. BLOC D’ATZAR. Determinar la factorial d'un nombre.Calcular la probabilitat 

d'esdeveniments a partir de freqüències relatives, la regla de Laplace, els 

diagrames d'arbre i les permutacions. 



Matemàtiques aplicades    
4t d´ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 converteixi 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: visionat de vídeos, els recursos 

teòrics, les activitats manipulatives, els jocs demostració, els jocs de càlcul, el 

porfoli o diari de l'alumne que és al mateix temps, una eina 

d'autoaprenentatge i autoavaluació , els exercicis, digitals i en paper, adaptats 

segons els diferents nivells de l'alumnat presents a l'aula (Activitats Oxigen, 

Camp i Repte), que són de diferents tipus: interactius, de càlcul i problemes 

contextualitzats, les proves d'autoavaluació digitals, les proves d'avaluació en 

paper, les activitats de recerca, la master class o seminaris, les estratègies 

de pensament, les rutines de pensament, els mapes mentals , L'Aprenentatge 

Basat en Problemes (PBL). 

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

dossier de treball i fitxes i material didàctic-lúdic proporcionades 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...). 

 

 

 

                                                           COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

Resoldre problemes de la vida quotidiana utilitzant diferents tipus de 
nombres (racionals), símbols i mètodes algebraics. Resoldre situacions 
quantitatives i determinar el tipus de funció . Estimar, mesurar i calcular 
longituds, àrees i volums expressant el resultat de l’estimació o el càlcul 
en la unitat de mesura més adequada. Elaborar estudis estadístics i 
interpretar taules i gràfics estadístics. Resoldre problemes de context 
natural, social i cultural mitjançant tècniques del càlcul. utilitzar 
processos de raonament i estratègies de resolució de problemes com la 
seva justificació i generació. Analitzar i avaluar les estratègies i el 
pensament. Expressar verbalment i per escrit,  raonaments, relacions 
quantitatives i informacions que incorporen elements matemàtics, 
simbòlics o gràfics, Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar 
i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos 
matemàtics 

 

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. Mitjançant la ferramenta ONMAT, generem situacions on 
l'alumne aplica els sabers bàsics que ha aprés durant el curs, amb 
l'ajuda de rutines de pensament i jocs específics per a posar a prova 
les competències apreses. 

 

 

 



PLÀSTICA  
4t ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

a. Saber representar les vistes d’un cos tridimensional.  
 

b. Saber  representar un cos en P. Isomètrica i Cavallera a partir de les seues 
vistes en S. Dièdric. 

 
c. Dibuixar de manera neta, acurada i segons la normativa , les diferents 

làmines. 
 

d. Elaborar produccions creatives aplicant conceptes treballats. 
 
e. Aplicar tots els conceptes  treballats en l’assignatura fins el moment: color, 

games, textura, composició,....... 
 

f. Aplicar de manera efectiva diferents tècniques gràfiques per aconseguir un 
objectiu. 

 
g. Representar un  o més objectes i/o un espai de manera proporcionada. 

 
h. Realitzar una valoració tonal adequada sobre un objecte dibuixat amb 

diferents tècniques. 
 

i. Apreciar diferents creacions de la Història de l’Art. 
 

j. Realitzar recerques guiades relacionades amb la Història de l’Art i treballar 
amb elles de manera creativa. 

 
k. Utilitzar diferents materials i tècniques per a realitzar produccions 

tridimensionals, tot i tenint en compte les múltiples visions i l’organització de 
l’espai. 
 

l. Fer servir les pròpies produccions per treballar la seua representació 
bidimensional. 

  
 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

1.Sistemes de Representació 

• Sistema Dièdric. 

• Sistemes Axonomètrics: perspectiva Isomètrica. 

3.Dibuix del natural. Aprofundiment en la representació del què ens 

envolta. Desenvolupament de la tècnica de l’encaix. Proporció. Valoració 

del clarobscur. Dibuix amb diferents tècniques. Aplicació de tècniques 

grafoplàstiques.  

4.Escultura, treball en tres dimensions. Aprofundiment en l’organització 

de l’espai tridimensional. Treball amb diferents materials com ara la 

cartolina, el cartró,.. així com tot tipus de materials reciclables aportats 

pel propi alumne /a. 

5.Treball de fotografia amb el dispositiu mòbil com a element  per 

analitzar i contrastar imatges.  

6. Composició. L’organització dels elements a l’espai bi i tridimensional. 

La percepció visual. 

  7. Història de l’Art. Aprofundiment en els estils, èpoques i artistes 

emprats per a desenvolupar cadascuna de les unitats de la programació. 

 

 

 

 

 

 

 



PLÀSTICA  
4t ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

L’assignatura de Plàstica en 4t curs té caràcter optatiu i una distribució de tres 

hores setmanals.  En aquest curs culmina tot l’aprenentatge desenvolupat al 

llarg de l’ESO i, per tant,  és el moment de posar en pràctica d’una manera 

més amplia i rigorosa tot el que hem treballat. Exceptuant el primer trimestre, 

que es dedicarà al Dibuix Tècnic, en  la resta del curs treballarem barrejant 

tots els continguts, no per UUDD compartimentades. Donades les 

característiques especials d’aquest curs no podrem fer treballs en equip. 

Tampoc comptarem amb l’aula de Plàstica amb totes les facilitats que ens 

aportava i , per tant no podrem fer algunes de les pràctiques que en altres 

ocasions havíem realitzat. 

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

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

Florida Oberta i que haurà de imprimir-se. La major part del material fungible 

estarà disponible a l’aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

 Lliura les làmines i treballs encomanats. 

 Participa d’una manera adequada i significativa en els treballs 

d’equip.   

 Reconeix, interpreta i representa correctament en els sistemes 

treballats peces de diferents complexitats. 

 Organitza l’espai tridimensional adequadament. 

 Aprofundeix en els treballs que realitza. Es preocupa per millorar. 

 Assoleix una mínima pràctica per reproduir objectes del natural tenint 

en compte la proporció. 

 Aplica correctament el clarobscur als dibuixos realitzats. 

 Mostra respecte pels treballs propis i dels seus companys i 

companyes. 

 Es mostra obert davant de les creacions produïdes al llarg de la 

Història de l’Art. 

 Treballa diàriament a classe. 

 Realitza treballs voluntaris. 

 Participació a classe aportant d’una manera raonada el seu criteri. 

 Porta a classe els materials necessaris per poder treballar. 

 Lliura els treballs de manera puntual. 

 Mostra una actitud correcta i col·laboradora a l’aula. 

 

 

 

 

 

 

 



PLÀSTICA  
4rt PR4 Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

a. Elaborar produccions creatives aplicant conceptes treballats. 
 

b. Aplicar tots els conceptes  treballats en l’assignatura fins el moment: 
color, games, textura, composició,....... 

 

c. Aplicar de manera efectiva diferents tècniques gràfiques per 
aconseguir un objectiu. 

 
d. Representar un  o més objectes i/o un espai de manera 

proporcionada. 
 

e. Realitzar una valoració tonal adequada sobre un objecte dibuixat amb 
diferents tècniques. 

 
f. Apreciar diferents creacions de la Història de l’Art. 

 
g. Realitzar recerques guiades relacionades amb la Història de l’Art i 

treballar amb elles de manera creativa. 
 

h. Utilitzar diferents materials i tècniques per a realitzar produccions 
tridimensionals, tot i tenint en compte les múltiples visions i 
l’organització de l’espai. 

 
i. Fer servir les pròpies produccions per treballar la seua representació 

bidimensional. 
 

j. Valorar l’art com una eina de representació de idees i sentiments 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

1. La repetició com element configurador de l’art. 

La repetició d’elements en el pla bidimensional i en pla tridimensional. 

La repetició en l’obra d’alguns artistes. 

L’art com a expressió de idees i sentiments. 

L’art com a denuncia, Art Urbà. Tècniques i artistes. 

La representació pròpia i la dels altres. Cos humà: esquema corporal, moviment. 

La representació d’allò que m’envolta: objectes i espais. 

La representació en creadores i creadors coneguts de la Història de l’Art.  

Dibuix del natural. Aprofundiment en la representació de la realitat. 

Desenvolupament de la tècnica de l’encaix. Proporció. Valoració del clarobscur. 

Dibuix amb diferents tècniques seques i humides. Aplicació de tècniques 

grafoplàstiques.  

Escultura, treball en tres dimensions. Aprofundiment en l’organització de l’espai 

tridimensional. Treball amb diferents materials com ara la cartolina, el cartró, 

així com tot tipus de materials reciclables aportats per l’alumne/a 

Treball de fotografia amb el dispositiu mòbil com a element  per analitzar i 

contrastar imatges. 

 

 

 

 

 

 



PLÀSTICA  
4rt PR4 Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

L’assignatura de Plàstica en 4t curs té una distribució de tres hores setmanals.  

En aquest curs culmina tot l’aprenentatge desenvolupat al llarg de l’ESO i, per 

tant,  és el moment de posar en pràctica d’una manera més amplia i rigorosa 

tot el que hem treballat. Al llarg del curs treballarem barrejant tots els 

continguts, no per UUDD compartimentades, i ho farem treballant per 

projectes de xicotet i gran grup, investigant i fent visible a l’escola les nostres 

produccions. 

 

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

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

des de l’escola.  Es recomana que porten una carpeta o sobre plàstic per 

guardar tot el relacionat amb l’assignatura. La major part del material 

necessari estarà disponible a l’aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

 Elaborar produccions creatives aplicant conceptes treballats. 

 

 Aplicar tots els conceptes  treballats en l’assignatura fins el 

moment: color, games, textura, composició,....... 

 

 Aplicar de manera efectiva diferents tècniques gràfiques per 

aconseguir un objectiu. 

 

 Representar un o més objectes i/o un espai de manera 

proporcionada. 

 

 Realitzar una valoració tonal adequada sobre un objecte dibuixat 

amb diferents tècniques. 

 

 Apreciar diferents creacions de la Història de l’Art. 

 

 Realitzar recerques guiades relacionades amb la Història de l’Art i 

treballar amb elles de manera creativa. 

 

 Utilitzar diferents materials i tècniques per a realitzar produccions 

tridimensionals, tot i tenint en compte les múltiples visions i 

l’organització de l’espai. 

 

 Fer servir les pròpies produccions per treballar la seua 

representació bidimensional. 

 

 Valorar l’art com una eina de representació de idees i sentiments 

 

 

 



Tecnologia  
4rt d´ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

OE1. Abordar  amb autonomia  i  creativitat,  individualment  i  en  grup, 

problemes tecnològics treballant de manera ordenada i metòdica per a estudiar el 

problema, recopilar  i seleccionar informació procedent de distintes   fonts. 

OE2. Adquirir destreses tècniques i coneixements suficients per a l’anàlisi, 

disseny i elaboració d’objectes i sistemes  tecnològics  mitjançant la manipulació, 

de forma segura i precisa, de materials i ferramentes. 

OE3. Analitzar  els  objectes  i  sistemes  tècnics  per  a  comprendre  el  seu 

funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre  

la  millor manera  d’usar-los  i  controlar-los,  entendre  les condicions  

fonamentals  que  han  intervingut  en  el  seu  disseny  i construcció  i  valorar  

les  repercussions  que  ha  generat  la  seua existència. 

OE4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar la 

seua  viabilitat  i  abast,  utilitzant  els  mitjans  tecnològics,  recursos gràfics, la 

simbologia i el vocabulari adequats. 

OE5. Adoptar  actituds  favorables  a  la  resolució  de  problemes  tècnics, 

desenrotllant interès i curiositat cap a l’activitat tecnològica, analitzant i valorant 

críticament la investigació, la innovació i el desenrotllament tecnològic i la seua 

influència en al societat, en el medi ambient, en la salut i en el benestar personal 

i col·lectiu al llarg de la història de la humanitat. 

OE6. Comprendre  les funcions dels  components  físics  d’un  ordinador  i 

conèixer les maneres de connectar-los. 

OE7. Manejar  amb  desimboltura  aplicacions  informàtiques  que  permeten 

buscar, emmagatzemar, organitzar, manipular, recuperar i presentar informació, 

usant de forma habitual les xarxes de comunicació 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

Bloc 1 Tecnologies de la informació i la comunicació. 

Sistemes d’intercanvi i publicació de informació: seguretat i ús responsable; 

Comunicació amb fil i sense fil: elements, medis de transmissió i aplicacions; 

Conceptes bàsics dels llenguatges de programació; Elaboració de programes 

informàtics. 

Bloc 2 Instal·lacions en habitatges.  

Instal·lació elèctrica, d’aigua sanitària i sanejament. Normativa, simbologia, 

anàlisi i muntatge d’instal·lacions bàsiques Programari específic de 

representació d’instal·lacions domèstiques. 

Bloc 3 Electrònica.  

Electrònica analògica, electrònica digital, resolució de problemes tecnològics 

bàsics. 

Bloc 4 Control i robòtica.  

Anàlisi de sistemes automàtics: Funcionament, tipus i components de control; 

Robots. 

Bloc 5 Pneumàtica i hidràulica.  

Sistemes hidràulics i pneumàtics; àmbits d’aplicació; Instal·lacions hidràuliques i 

pneumàtiques 

Bloc 6 Tecnologia i societat.  

El Desenrotllament tecnològic al llarg de la història; Anàlisis de l’evolució dels 

objectes tècnics i tecnològics i importància de la normalització en el 

desenvolupament de productes industrials 

 



Tecnologia  
4rt d´ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

L’assignatura de Tecnologia 4t de ESO  amb 3 hores setmanals. La matèria 

busca la participació i implicació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge 

mitjançant la metodologia de treball per projectes. A la 1a avaluació es du a 

terme un procés de recerca i presentació d’informació sobre energia, 

electrònica i robòtica. A la 2a i 3a avaluació es desenvolupa el projecte 

“Florida Factory Robotics”. 

 

MATERIAL 
El material amb què treballarem fonamentalment serà el dossier de treball 

(teòric-pràctic) elaborat pel professorat i el diari de treball digital. Amb 

l´actuació de l'alumne al taller de l'escola per a elaborar el seu projecte. 

 

PLA LECTOR 
Aquesta assignatura té una part important de recerca per obtindré la 

informació necessària per desenvolupar els diferents projectes de cada 

avaluació. El material de consulta es troba constituït per: Llibres de text, 

apunts, dossier de treball i Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura de Tecnologia es farà sobretot partint  del  

graud’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    com  ara  els 

següents: 

1. Activitats individuals del dossier de treball. 

2. Activitats cooperatives del dossier de treball. 

3. Pràctiques individuals. 

4. Pràctiques cooperatives. 

5. Construcció d’un producte tecnològic mitjançant el mètode de projectes. 

6. Presentació del producte tecnològic. 

7. Comportament, cooperació i respecte a les normes de l’aula/taller. 

8. Projecte de recerca sobre energia, electrònica i robòtica. 

9. Projecte “Florida Factory Robotics”. 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

En l'assignatura utilitzem diferents eines digitals com Arduino, un 
programa de codi obert on els alumnes poden contribuir al seu continu 
creixement, afegint parts on altres persones amb una mateixa finalitat 
poden fer-ne ús. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

L’ensenyament de la llengua estrangera en aquest curs té els objectius següents: 

OE1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en 

situacions comunicatives variades. 

OE2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i 

desenvolupar destreses comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç, 

adequada i amb un cert nivell d’autonomia i correcció. 

OE3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç 

d’extreure’n informació general i específica, i també utilitzar la lectura com a font 

d’informació, d’enriquiment personal i de coneixement d’altres cultures. 

OE4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre 

diferents temes amb recursos adequats de cohesió i coherència. 

OE5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua 

(fonètica, lèxic, estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral 

i escrita. 

OE6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes 

en la realització de tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua 

estrangera vehicular dins l’aula. 

OE7. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest 

procés i transferir els coneixements adquirits en la llengua primera o en altres 

llengües a l’estudi de la llengua estrangera. 

OE8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos 

didàctics a l’abast, com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc. 

OE9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la 

com a instrument d’accés a la informació i com a eina d’aprenentatge de 

continguts diversos. 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

Els continguts més destacats que treballarem seran els següents: 

- Repassar els punts gramaticals següents: contrast entre el Present Simple i el 

Present Continuous i el Past Simple i el Past Continuous, el futur amb will i be 

going to, els quantificadors i els determinants, i la comparació dels adjectius. 

-Utilitzar correctament el Present Perfect Simple i el Past Simple, així com 

l’estructura used to. 

-Utilitzar correctament els pronoms relatius that, where, when y whose. 

-Utilitzar correctament el Past Perfect Simple. 

-Utilitzar correctament el primer, segon i tercer condicional. 

-Defining and non-defining relative clauses 

-Els sufixes -al, -y, -ed y –ful per a formar adjectius. 

-Utilització de la veu passiva en Present Simple, Past Simple i Future Simple. 

-Collocations con los verbos get y lose. 

-Els verbs modals i els pronoms demostratius I possessius. 

-Present and Past Simple passive. 

-Vocabulari relacionat amb les diferents unitats 

-Parlar sobre temes diversos d’acord amb el vocabulari i la gramàtica treballada 

a l´aula i el visionat de documentals, pel·lícules. 

-Redactar textos de diferents tipologies, com ara un article d’opinió, una mini 

biografia sobre un personatge conegut, una sol.licitud, un anunci, un plafò per a 

un esdeveniment cultural. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

El treball en classe està dissenyat per ser dut endavant de manera individual 

i en parelles o en grup, afavorint l'aprenentatge cooperatiu i la comunicació 

efectiva, no solament l'intercanvi oral alumne/a-professor/a. Les unitats 

didàctiques estan estructurades en diferents àrees temàtiques. Cadascuna 

d'aquestes àrees inclou seccions de vocabulari, gramàtica, expressió i 

comprensió oral i escrita.  S' avaluarà l' hàbit de treball tant a casa com a 

classe, i l' actitud respecte de l' aprenentatge en l'aula. També revisarem 

periòdicament el funcionament del grup i de l'assignatura. 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 tenir aprovada alguna avaluació o dues, 

si la mitjana no arriba a l´aprovat, cal presentar-se a la recuperació de tot el 

curs. 

MATERIAL 

Els llibres de text de referència d´aquest curs seran Think Ahead ESO 4 

(Student´s Book i Workbook) de l´editorial Burlington Books. Així mateix, 

treballarem amb material de reforç i que es  trobarà a la plataforma moodle 

del centre Florida Oberta  https://www.floridaoberta.com/  o al bloc de 

l´assignatura https://floridaenglish.wordpress.com .  

PLA LECTOR 

Aquesta assignatura té tres llibres de lectura obligatoris: a la 1a avaluació, All 

about India (Burlington, Activity Series),Dr Jekyll and Mr Hyde  

( Burlington, Activity Series), a la 2a avaluació,  i a la 3a avaluació, Classic 

ghost stories ( Burlington, Activity Series) 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

Els criteris que es tindran en compte per a l´avaluació de l´alumne/a seran 

els següents: 

▪ Identificar, aplicant estratègies de comprensió oral, la informació 

essencial, les idees principals i els detalls més rellevants en textos orals 

i escrits d´extensió mitjana i estructurats, en diferents suports, i articulats 

a velocitat mitjana, sobre temes pròxims als seus interessos.  

▪ Detectar, amb actitud crítica, en textos orals, els aspectes socioculturals 

i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana, al comportament, a les 

relacions interpersonals, als registres formals i informals i als costums, 

celebracions i manifestacions culturals i artístiques i considerar-les com a 

elements enriquidors.  

▪ Produir o coproduir, de manera guiada, aplicant estratègies d’expressió 

oral, textos monològics o dialògics d´extensió mitjana, comprensibles i 

estructurats, sobre temes pròxims als seus interessos.  

▪ Detectar en textos escrits els aspectes socioculturals relatius a la vida 

quotidiana. 

▪ Produir o coproduir textos escrits d´extensió mitjana en un registre formal, 

informal o neutre sobre temes pròxims als seus interessos, aplicant les 

estratègies de planificació, execució i revisió amb creativitat i sentit 

estètic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

- Parlem de sostenibilitat i energies renovables 

- Mitjans de transport del futur i noves tecnologies 

- Menjars saludables 

- Globalitat 

- Pors i fòbies 

https://www.floridaoberta.com/
https://floridaenglish.wordpress.com/
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

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

més rellevants de la història pròpia i universal. 

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

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

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

físic i les activitats de les societats humanes. 

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

econòmica que expliquen la desigualtat entre els éssers humans 

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

històrics i la geografia sobre problemes socials rellevants, assumir valors 

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

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

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

Multilingüisme i interculturalitat. Descriure i apreciar la diversitat lingüística i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

va configurant. 

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

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

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

• Les propietats textuals en els intercanvis de comunicació oral (adequació, 

coherència, cohesió i correcció). 

• Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 

• Característiques bàsiques de textos dels àmbits periodístic, administratiu, etc;  

funció comunicativa, estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i no 

verbals. 

• Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos escrits narratius, descriptius, 

instructius, expositius i argumentatius. 

• Producció de textos escrits narratius, expositius, argumentatius, amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció. 

• Tipologia textual, del gènere i àmbit d’ús, en funció de la finalitat del text i de la 

intenció de l’emissor (funcions del llenguatge); relació existent entre l’emissor i el 

receptor; les marques lingüístiques de modalització (dixi personal i social; verbs 

modals; quantificació i qualificació: ús valoratiu d’adjectius determinatius, articles, 

pronoms, adjectius qualificatius i lèxic connotatiu; grau de certesa; modalitat 

oracional; figures literàries valoratives; variació del registre lingüístic, atenent l’ús 

de col·loquialismes, barbarismes, vulgarismes, imprecisions, expressions clixés, 

estereotips lingüístics i argot) i ús d’un llenguatge no discriminatori. 

• Els canvis polítics en l'Antic Règim: absolutisme i parlamentarisme. La crisi de 

l'Antic Règim a França i a Espanya. Les idees de la Il·lustració. Noció de 

revolució. La idea de “progrés” i la revolució tecnicocientífica.  

• Noció d'explicació causal: causes llunyanes i immediates de “la Gran Guerra” 

(1914-1919). El feixisme italià i el nazisme alemany: orígens i desenrotllament. 

La crisi de 1929 i la Gran Depressió. La II República a Espanya: els problemes 

polítics, socials i econòmics i l'obra reformadora.  

• La segona guerra mundial. L’Holocaust. La dictadura de Franco en Espanya: 

característiques, mecanismes de control, suports socials i oposició. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

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

Història, Valencià i Castellà. És una assignatura obligatòria de 4t d’ESO en el 

grup PR4 que compta amb 9 sessions setmanals. Per tal de facilitar un 

aprenentatge significatiu per a tots i totes, s’empraran estratègies i recursos 

molt diversos on es combinen lectures, portafolis de treball personal, 

investigació per centres d’interés, produccions individuals, etc. Es treballarà 

des d’una perspectiva molt competencial, prioritzant el saber fer i l’aplicació 

pràctica del coneixement a diferents contextos. 

 

Materials:  

Tot el material de consulta i els dossiers de treball individual seran facilitats 

pel professor i es podran trobar també a Florida Oberta. L’alumnat haurà de 

portar el material cada dia. 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 de totes les unitats. 

També compta amb l’anomenat “Espai lector” en què l’alumnat dedicarà 20 

minuts diaris a llegir un llibre de la seua elecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  les matèries,  les  quals contribueixen a 

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

partir  de  diferents  instruments  que  tenen  un  percentatge assignat  que  

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

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

l’aprenentatge (seguiment dels protocols d’aula) 

-Produccions escrites a partir de models donats 

-Proves i activitats de comprensió oral i escrita 

-Activitats cooperatives 

-Quadern de lectura sobre les diferents lectures obligatòries 

-Quadern de classe 

-Hàbit de treball diari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

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

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

relacionats amb temes i continguts transversals i interdisciplinari. Igualment,  

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

reptes  globals  a  l’alumnat.  
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Descriure, explicar i predir fenòmens naturals.  

2. Analitzar sistemes complexos en què intervenen diversos factors.  

3. Interpretar i relacionar les proves i conclusions científiques.  

4. Interpretar gràfics, diagrames, taules i altres models de representació, 

per produir explicacions i argumentacions, utilitzat el llenguatge oral i 

escrit de forma correcta.  

5. Adquirir actituds crítiques fonamentades en el coneixement i el interès 

per la defensa de les pròpies idees i el respecte a la dels altres.  

6. Valorar la importància de planificar i revisar els treball.  

 

7. Comprendre i explicar problemes d’interès social des d’una perspectiva 

científica. 

8. Descriure les implicacions que l’activitat humana, científica i 

tecnològica tenen en el medi ambient i buscar solucions per avançar 

cap a un desenvolupament sostenible. 
 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

BLOC 1 L’EVOLUCIÓ DELS ÉSSERS VIUS. 

Origen de la vida. 

Fixisme – evolucionisme. 

Teoria de l’evolució de Lamarck i Darwin.  

Neodarwinisme: Teories actuals sobre evolució. 
 

BLOC 2: REPRODUCCIÓ I HERÈNCIA BIOLÒGICA. 

Cicle cel·lular. 

Funcions, estructura i tipus de cèl·lules. Reproducció asexual i 
sexual: mitosi – meiosi. 
 

BLOC 3: GENÈTICA MENDELIANA 
Lleis de Mendel: Herència biològica.  
Mutacions. 
Genètica humana. Variabilitat. Alteracions.  
Introducció a la Genètica molecular.  
Enginyeria genètica. 
 

BLOC 4: GEOLOGIA. DINÀMICA DE LA TERRA. 

Tectònica de plaques: Processos interns i estructura de la 
Terra. Relleu i expansió del fons oceànic. 

Plaques litosfèriques: divergents, convergents i en  cisalla.  

El motor de les plaques. Plomes tèrmiques. 
 

BLOC 5: ELS ÉSSERS VIUS I EL MEDI AMBIENT. 
Ecosistemes: Matèria i energia a l’ecosistema.  

E. terrestres i aquàtics. Accions humanes en MA.,  
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

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

comprendre. Expressar-se i comunicar-se en el llenguatge científic, reque 

reix de la reflexió, argumentació i emprar el llenguatge específic. 

Treballarem amb  textos de divulgació científica adients al seu nivell, així com 

articles de premsa relacionats amb la temàtica que s’estigués treballant a 

classe 

L’assignatura de biologia, és una assignatura de d’opció científica dintre de 4t 

ESO, impartida en 3 hores setmanals.  

Comencem cada tema compartint les idees prèvies. Es realitza alguna 

explicació introductòria mitjançant alguna presentació ones van 

desenvolupant els continguts i integrant els sabers en un fil conductor que els 

permeta  avançar en competències bàsiques de l’assignatura 

Per tant, combinen diferents dinàmiques per tal de que l’alumnat siga el centre 

del procés d’aprenentatge- ensenyament. Es fomenta la competència 

d’aprendre a aprendre, generant autonomia i propiciant que l’alumnat aporte 

idees i puga emetre hipòtesis davant situacions plantejades. Emprant el 

mètode científic  de tal manera que se’ls inicie en el pensament científic- 

crític.Essent molt important la regularitat, planificació i revisió del treball diari.  

MATERIAL 

Per  a treballar l’assignatura comptarem amb diferents webs i també farem ús 

d’altres materials digitals proporcionat pel professorat a traves de la 

Plataforma de Florida Oberta: Llibres digitals, documents, articles de premsa, 

esquemes, mapes conceptuals, webs, vídeos i material de laboratori per a la 

realització d’algunes pràctiques. Comptarem també amb una xicoteta 

biblioteca d’aula.  Però serà el seu dossier de classe el que haurà de contenir 

la informació bàsica de la matèria, per això és molt important tenir i completar 

tota la informació diàriament. 

PLA LECTOR 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura de biologia es farà sobretot partint del grau d’assoliment de les 
competències específiques de la matèria, Mostrar actituds associades al treball 
científic, com la curiositat en la  recerca d'informació, la capacitat crítica. 

Aquest assoliment es contempla a partir de diferents instruments que tenen un percentatge  
assignat: 

- Participació de les dinàmiques a l’aula i actitud positiva envers 
l’aprenentatge de l’assignatura i actitud cooperativa cap als 
companys/es i l’assignatura. 

- Realització treballs en grup. 
- Exposicions individuals o de grup 
- Memòries de laboratori. 
- Proves i activitats  
- Proves escrites on es plantegen problemes, interpretació de gràfics , 

relacionar conceptes, temes a  desenvolupar (argumentació d’idees). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

 



CASTELLÀ  
4t ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Comprender textos orales, interpretándolos y valorando su expresión dentro de 

ámbitos diversos. 

2. Comunicarse de forma clara, adecuando el discurso al contexto, con coherencia 

y cohesión utilizando el lenguaje oral y los aspectos prosódicos y no verbales del 

lenguaje. 

3. Leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos. 

4. Extraer información de diferentes fuentes de comunicación escrita, en papel o 

digital, y utilizarla para aprender de forma activa. 

5. Producir textos con cohesión y coherencia, valorando la importancia de la 

escritura. 

6. Utilizar las distintas categorías gramaticales y formas verbales con intención 

comunicativa y expresiva en distintos contextos lingüísticos. 

7. Conocer la creación de palabras nuevas añadiendo sufijos y prefijos 

provenientes de otras lenguas 

8. Distinguir el significado de las palabras dependiendo del contexto donde se 

utilizan.  

9. Reconocer y analizar la estructura de las oraciones compuestas. 

10. Analizar la estructura de los distintos tipos de textos, interiorizarla y emplearla 

en las producciones propias. 

11. Leer obras de la literatura española y universal, manifestando gusto por la 

lectura y desarrollando el hábito lector. 

12. Comprender textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a 

nuestros días. 

13. Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario. 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

TIPOLOGÍAS TEXTUALES 

-La exposición: rasgos lingüísticos y orden. 

-La argumentación: análisis de su estructura y clases. Textos periodísticos de 

opinión. 

GRAMÁTICA Y LÉXICO 

-La oración simple. 

-La oración compuesta: coordinación, yuxtaposición y subordinación. 

-Subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

HISTORIA DE LA LITERATURA 

-La literatura del Neoclasicismo 

-La literatura del Romanticismo 

-Modernismo y Generación 98 

-La literatura del s XX: 

ORTOGRAFÍA: REVISIÓN GENERAL 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

La asignatura (troncal, impartida durante 3 horas a lo largo de la semana) está 

pensada para que se haga un trabajo teórico-práctico sobre los contenidos 

(previamente revisados conjuntamente con la asignatura de Valencià para 

evitar solapamientos y repeticiones), por lo que es esencial la implicación y 

participación del alumnado a lo largo del proceso de aprendizaje.  

 

MATERIAL 

Trabajaremos con el material digital que los alumnos podrán encontrar en la 

plataforma Florida Oberta.  Además, se les proporcionarán recursos 

fotocopiables. 

 

PLA LECTOR 

Habrá tres lecturas obligatorias: Don Juan Tenorio de José Zorrilla (1ª), 

Malditos 16 de Nando López (2ª) y La casa de Bernarda Alba de Federico 

García Lorca (3ª).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

La evaluación de la asignatura se realiza a partir de diferentes instrumentos: 

1. Pruebas escritas sobre el dominio práctico de los contenidos.  

2. Proyectos cooperativos en grupo sobre los contenidos de la asignatura, así 

como sobre contenidos relacionados con los proyectos interdisciplinares. 

3.Producciones escritas de los tipos de textos propuestos.  

4. Pruebas escritas y orales de comprensión lectora general.  

5. Actividades de autoevaluación, coevaluación y reflexión. 

6.Actitud hacia el aprendizaje: hábito de trabajo en casa y en clase, 

participación adecuada, respeto hacia el resto del alumnado y del 

profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Los elementos transversales, tales como la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información 

y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, 

se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo 

posible. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Explicar l’economia com a ciència social. Reconèixer les relacions 
econòmiques i representar estes relacions des dels diferents models 
econòmics. Reconèixer la terminologia conceptual de l’àrea econòmica, i 
utilitzar-la correctament. Comunicar-se utilitzant estratègies lingüístiques i no 
lingüístiques del nivell. 

2. Descriure els diferents tipus d’empreses: formes jurídiques, relacionant amb 
cadascuna les seues exigències de capital i les responsabilitats, i identificar 
les fonts de finançament. Analitzar les característiques del procés productiu i 
elaborar l’estructura de costos i ingressos d’una empresa, calculant el seu 
benefici. Diferenciar els principals impostos que afecten les empreses. Buscar 
i seleccionar informació i registrar-la de manera acurada 

3. Reconèixer la necessitat de l’estalvi. Reconèixer el funcionament bàsic dels 
diners i diferenciar tipus de comptes bancaris i targetes com a mitjans de 
pagament, valorant-ne la utilització amb garanties i responsabilitat. Diferenciar 
els principals impostos que afecten les persones i analitzar la importància del 
compliment de les obligacions fiscals. Analitzar la funció del consum i la 
influència del màrqueting sobre els hàbits del consumidor i argumentar sobre 
la importància d’un consum responsable i sostenible. 

4. Reconèixer les fonts d’ingressos i despeses de l’Estat i diferenciar deute públic 
i dèficit públic. Reconèixer les ferramentes de redistribució de la renda i 
argumentar, sobre l’impacte de l’economia submergida  

5. Diferenciar tipus d’interès, inflació i desocupació, i analitzar les relacions. 
Analitzar les causes i repercussions de la desocupació, i les polítiques per a 
combatre-ho 

6. Argumentar sobre l’impacte de la globalització econòmica 
 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

BLOC 1: Idees econòmiques bàsiques 
L’economia i el seu impacte en la vida dels ciutadans. L’escassetat, l’elecció i 
l’assignació de recursos. El cost d’oportunitat. Com s’estudia en Economia. 
Models econòmics: la FPP. Les relacions econòmiques bàsiques: el flux circular 
de la renda.  
BLOC 2: Economia i empresa 
L’empresa i l’empresari. Tipus d’empresa. Criteris de classificació, forma jurídica, 
funcions i objectius. Procés productiu i factors productius. Fonts de finançament 
de les empreses. Ingressos, costos i beneficis. Obligacions fiscals de les 
empreses. Importància del frau fiscal per a la societat. Obligacions 
mediambientals i socials de les empreses. 
BLOC 3: Economia i Consumidor 
Ingressos i despeses. Estalvi i endeutament. Els plans de pensions. Risc i 
diversificació. Els diners. Relacions bancàries. Targetes de dèbit i crèdit. 
Contractes financers. Tipologia d’assegurances. Obligacions fiscals dels 
consumidors: importància del frau fiscal. La societat de consum: importància del 
consum responsable i del consum sostenible. 
BLOC 4: Economia i ingressos i despeses de l’Estat 
Els ingressos i despeses de l’Estat. Economia submergida i frau fiscal. El deute 
públic i el dèficit públic. Desigualtats econòmiques i distribució de la renda. 
BLOC 5: Economia i tipus d’interès, inflació i desocupació 
Tipus d’interès. La inflació. La desocupació i les polítiques contra la desocupació. 
BLOC 6: Economia Internacional 
La globalització econòmica. El comerç internacional. El mercat comú europeu i 

la unió econòmica i monetària europea. La Unió Europea i la Unió Monetària 

Europea. La consideració econòmica del medi ambient: la sostenibilitat. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Aquesta assignatura comença de zero.  

Posarem en pràctica formes que animen a l’alumnat a participar activament 

en les classes utilitzant, per a açò, temes rellevants en la seua vida 

quotidiana, fent-los pensar, raonar, dialogar i treballar en equip de forma 

coordinada sobre ells, aconseguint així que siguen responsables del seu propi 

procés d'aprenentatge alhora que exerciten i adquireixen totes les 

competències clau d'aquesta etapa educativa. Pot ser, amb aquesta manera 

de treballar, l’alumnat aconseguisca una base de coneixement menys 

extensa que amb altres metodologies educatives existents, però molt més 

integrada i, per descomptat, amb una comprensió molt més profunda. Tot 

estarà íntimament relacionat entre si, de manera que eixe coneixement que 

hagen adquirit puguen aplicar-ho realment en la seua vida diària. 

L’objectiu d’aquesta assignatura és formar ciutadans que coneguen les regles 

bàsiques per entendre millor l’entorn social i econòmic, per això  treballarem 

a partir de notícies d‘actualitat.  

Material 

Durant tot el curs utilitzarem articles, noticies, mapes conceptuals, vídeos i 

activitats proporcionats per la professora. El material estarà disponible en la 

plataforma Florida Oberta i l’alumnat haurà d’imprimir-lo per a treballar-lo. 

L’alumnat ha de tindre una carpeta individual per a aquesta assignatura on 

guardarà, de manera ordenada, el material treballat i que li permetrà preparar 

les proves d’avaluació. 

Pla lector 

Articles i noticies de periòdics. 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 
Els instruments utilitzats són: 

• Treball en equip de cada bloc de continguts. 

• Control escrit dels continguts que s’han treballat. 

• Porfoli de l’alumne 
La nota de cada bloc de continguts es calcularà de la següent manera: 

• Porfoli de l’alumne/a 10% 

• Treball en equip:  20%  

• Control escrit:  70%  
Per a calcular la nota de cada avaluació es farà una mitjana aritmètica de les 
notes dels diferents blocs que s’han treballat durant eixa avaluació. L’alumnat 
que suspenga l’avaluació podrà recuperar-la presentant-se a un control escrit. 
La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de la nota de les tres 
avaluacions. 
 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 
Transversalitat de l’assignatura: 
Treballem amb situacions reals. A partir de fets i textos (notícies d’actualitat, 
publicitat, opinions, lleis ...) es plantegen problemes econòmics actuals de 
l’entorn local, autonòmic, nacional i internacional per a que l’alumnat reflexione 
al voltant dels diferents missatges de contingut econòmic,  i propose solucions. 
Així mateix, s’analitzen els avantatges i inconvenients de diferents estratègies 
empresarials d’entitats reconegudes per tots i totes.  
Es generen debats que permeten a l’alumnat posar en pràctica la competència 
lingüística, trobar motivació per la lectura de textos periodístics i el seguiment 
de programes informatius de diferents tendències, fent un us solvent, 
responsable i segur de les TIC. Per a fonamentar les seues opinions no sols 

utilitzen sabers econòmics, també necessiten competències específiques de 
l’assignatura d’Història. 
Des de l’assignatura es participa en el projecte transversal Catarroja Sostenible 
treball col·laboratiu que té l’objectiu de donar respostes creatives a alguns dels 
reptes mediambientals detectats en el nostre entorn més pròxim. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

- Conèixer i acceptar el propi cos amb les seves possibilitats, tot respectant les 

diferències entre companys i companyes.  

- Aplicar les pròpies possibilitats motrius en diversos medis, valorant positivament 

l’esforç i la capacitat de superació 

- Participar en activitats lúdiques i esportives mitjançant el treball en equip per 

assolir metes compartides  

- Utilitzar els jocs i esports com a mitjà de relació amb els altres  

- Participar en activitats rítmico-expressives com a mitjà de relació i integració 

social i de comunicació mitjançant el llenguatge corporal.  

- Valorar i gaudir la pràctica habitual d’activitats físico-esportives com a factor 

beneficiós per a la salut i com a forma recreativa d’ocupació del temps lliure 

- Apreciar i analitzar de forma crítica el caràcter sociocultural dels esdeveniments 

esportius  

- Assolir hàbits higiènics per obtenir una bona qualitat de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Condició física i salut: 

- L’escalfament 

- La Resistència  

- La Força muscular 

- La flexibilitat 

 

Jocs, esports i habilitats motrius: 

- Jocs alternatius: la indiaca, el fresbee,  pilotes gegants i el lacrosse 

- Rugbi 

 

Activitats expressives:  

- Aeròbic/zumba  
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COM HO FAREM? 

En el segon cicle de l’ESO, l’assignatura d’Educació Física segueix tenint un 

enfocament eminentment pràctic i vivencial. I 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 dels treballs, les fitxes i creació 

també va guanyant importància. 

 

Seguint la filosofia plurilingüe del centre, Educació Física continua sent 

impartida en anglès, tot i que  com sempre s’ adaptem a les característiques 

de l’alumnat per a assegurar-nos que tot/es poden gaudir de les classes. 

 

MATERIAL 

El material utilitzat a les sessions està elaborat pel professorat ( explicacions, 

fitxes, dossiers...). A més a més, ells i elles també fan ús de les TIC’s per a 

recerca d’informació, realització de vídeos, plataforma per a descarregar 

documents “floridaoberta” etc. 

 

PLA LECTOR 

A Educació Física desenvolupem la lectura a partir de les fitxes i apunts que 

proporcionem a l’alumnat per fer els seus treballs. Com estem a l’últim curs 

de l’ ESO la complexitat dels textos és cada vegada major i intentem preparar 

a l’alumnat per a l’etapa de batxillerat on les produccions seran prou més 

complexes que a aquesta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

1. Planificar i posar en pràctica de forma autònoma escalfaments per a una activitat 
concreta.  

2. Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, a partir de 
l’aplicació de sistemes i mètodes d’entrenament.  

3. Participar en l’elaboració d’un pla de treball per a la millora de la condició física.  

4. Utilitzar la respiració i la relaxació com a mètodes d’alliberament de tensions i 5. 
Executar exercicis de condicionament físic (fitnes) amb correcció postural. 

6. Dissenyar i portar a terme les fases d’activació i recuperació de la pràctica de 
l’activitat física, tenint en compte la intensitat i la dificultat de l’activitat.  

7. Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o 
d’adversari  

8. Participar en l’organització i posada en pràctica de tornejos o competicions 
esportives.  

9. Realitzar activitats en el medi natural, utilitzant l’equipament, eines i tècniques 
d’orientació adequades.  

10. Planificar de forma autònoma activitats en el medi natural. 11. Mostrar una 
actitud de respecte pel medi natural.  

12. Controlar els riscos en les activitats físiques i esportives i assumir la 
responsabilitat de la pròpia seguretat. 
 
13. Crear moviments basats en l’expressió d’emocions. 
 
14. Actuar davant del grup realitzant composicions individuals i col·lectives. 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Educació Física participarà a aquells projectes interdisciplinaris que es plantegen des del nivell. Aquest any tornem a plantejar la sostenibilitat com un tema 

transversal treballat al Projecte Catarroja Sostenible, on es plantegen situacions d’aprenentatge que donen un pas més en el procés de creixement de l’alumnat 

per la metodologia, el treball cooperatiu, l’autonomia en el treball i per plantejar accions per al seu entorn més proper com és ara el seu poble, Catarroja. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Comprendre i expressar missatges amb contingut científic utilitzant el llenguatge 
oral i escrit amb propietat, així com argumentar i donar explicacions en l’àmbit de la 
ciència. Interpretar i construir, a partir de dades experimentals, mapes, diagrames, 
gràfiques, taules i altres models de representació, i formular conclusions. 

2. Terminologia i notació científica. Interpretar i formular els enunciats de les lleis de la 
naturalesa, i també els principis físics i químics, a través d’expressions 
matemàtiques senzilles. Ús de la calculadora. 

3. Comprendre i utilitzar les estratègies i conceptes bàsics de les Ciències de la 
naturalesa per a interpretar els fenòmens naturals. 

4. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies coherents amb els procediments 
de les ciències. 

5. Descobrir, reforçar i aprofundir en els continguts teòrics, per mitjà d’activitats 
pràctiques relacionades amb estos continguts. 

6. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant les tecnologies de la informació i 
la comunicació i altres mitjans i utilitzar-la; valorar el seu contingut, per a fonamentar 
i orientar els treballs sobre temes científics. 

7. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement per a analitzar, 
individualment o en grup, qüestions científiques i tecnològiques. 

8. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements provinents de les Ciències 
de la naturalesa per a satisfer les necessitats humanes. 

9. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i el 
medi ambient 

10. Entendre el coneixement científic com una cosa integrada, que es compartimenta 
en disciplines diferents per a aprofundir en els diferents aspectes de la realitat. 

 
 
 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

1. estudi del moviment: característiques generals del moviment. 
tipus de moviments.  

2. interaccions entre els cossos: les forces: magnituds i càlcul 
vectorial. la força com a vector. lleis de newton. llei de gravitació 
universal. La pressió 

3. treball i energia: concepte de treball i energia. tipus d’energies: 
cinemàtica, potencial i mecànica. principi de conservació 

4. calor i energia tèrmica: principi d’equilibri tèrmic. fonts d’energia  

5. introducció a altres blocs temàtics específics: tractament 
qualitatiu i experimental en temes d’oscil·lacions, ones, òptica 
geomètrica i electromagnetisme.   

6. l’àtom i el sistema periòdic: partícules atòmiques. models 
atòmics. classificació dels elements. configuració electrònica.  

7. l’enllaç químic: natura de l’enllaç químic. tipus d’enllaç. massa 
molar: concepte de mol 

8. la reacció química: lleis ponderals de les reaccions químiques. 
lleis volumètriques de les reaccions químiques. equacions 
químiques. Estequiometria.  

9. formulació inorgànica: valències dels elements. compostos 
binaris i compostos ternaris  
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

El funcionament de l’assignatura està estructurat en diferents tasques per tal 
d’aconseguir un coneixement global de la idea de ciència i mètode científic 
mitjançant l’estudi de diferents fenòmens i lleis físiques i químiques que tractarem 
d’aplicar a situacions quotidianes. L’objectiu és tractar de donar una visió crítica 
del món que ens envolta i d’entendre tot l’entorn científic integrat en ell. 
Tractarem d’analitzar l’entorn quotidià de l’alumne amb el pensament científic. 
També posar de manifest la importància dels resultats experimentals com a base 
de la ciència. La metodologia emprada principalment, prioritza tant al treball 
cooperatiu com la realització de treball experimental. Cada unitat temàtica consta 
d’una introducció teòrica al gran grup presentada de manera oberta: els alumnes 
van construint el seu coneixement mitjançant preguntes i respostes i treballant les 
pre-concepcions que tenen sobre algunes idees científiques. 
Treball experimental: Investigació i disseny d’activitats pràctiques. 
Treball individual: problemes per a casa, problemes a l’aula i problemes teòrics 
Treball de lectura: reflexió grupal i prova de lectura individual 
Treball al gran grup: generar dubtes i reflexions teòriques a resoldre entre tots i 
problemes proposats a la pissarra. 
Us de diverses eines TIC com ara simuladors, presentacions, vídeos per a 
treballar els diferents conceptes. 

MATERIAL 
Per al desenvolupament del contingut del curs farem servir adreces Web, articles 

de revistes, vídeos, ressenyes de llibres, material elaborat pel professorat... Tot 

aquest material es podrà trobar a l’espai de treball de referència “Florida 

Oberta”. 

PLA LECTOR 
Propostes de lectura per a treballar el context històric de les diferents lleis que 

anem estudiant. S’introduiran temes d’actualitat mitjançant articles de revistes, 

etc.. Anàlisi de noticies científiques rellevants i que relacionen el temari amb la 

vida quotidiana. 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

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

situacions, activitats d’aprenentatge i capacitats i motivacions. 
- Ús correcte del llenguatge parlat i escrit. 
- Ús correcte del llenguatge matemàtic. 
- Ús correcte de mètodes i tècniques propis de la física i la química. 
- Ús correcte d’instruments de laboratori. Disseny i realització d’experiments 
- Elaboració correcta d’informes i conclusions d’experiències pràctiques 
- Contrastar diferents fonts d’informació i elaborar informes amb relació a 

problemes físics i químics rellevants de la societat. 
Tot açò es farà a traves dels següents instruments d’entre altres: 
- Proves escrites 
- Propostes pràctiques i memòria de les mateixes en grup 
- Seguiment del treball individual a classe. 
- Posada en comú i resolució de les activitats en grup. 
- Treballs d’exposició en grup. 
- Lectura de textos, articles i llibres. Reflexions al seu voltant.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Es plantejaran situacions d’aprenentatge on l’ús de les TIC siga una eina de 

treball necessària. També la recerca de conceptes i la seva contextualització 

en l’època i context social on van ser establerts. Es plantejaran activitats on es 

faça palès les contribucions de les dones a la ciència i a la tecnologia. La 

participació en propostes i projectes transversals com ara l’elaboració d’un 

mapa sonor de Catarroja junt a matèries com matemàtiques.  
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

 
1. Multilingüisme i interculturalitat  

- Contrastar les similituds i diferències entre les diferents llengües i  reflexionar 

sobre el seu funcionament de manera autònoma 

- 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, les idees secundàries, la funció 

comunicativa i els detalls rellevants d’un text oral o escrit aplicant estratègies de 

comprensió treballades a classe 

- Emetre valoracions personals de textos orals, escrits i multimodals incloent-hi 

estructures lingüístiques i vocabulari d’ús comú. 

4 i 5. Expressió oral i escrita 

- Produir textos orals breus de diferents tipologies, com ara descripcions, 

narracions o explicacions, seleccionant el lèxic apropiat 

- Fer un ús correcte i adequat dels elements morfosintàctics, fonètics i fonològics 

que contribueixen a aconseguir una comunicació eficaç i contextualitzada. 

- Produir textos escrits breus i estructurats, a partir de models, mitjançant oracions 

simples enllaçades per connectors bàsics 

6. Interacció oral i escrita 

- Interactuar en converses simples, sobre temes predictibles, de manera 

autònoma, mostrant interès, respecte i empatia pels interlocutors. 

7. Mediació oral i escrita 

- Utilitzar estratègies lingüístiques i extralingüístiques per tal de comunicar, 

descriure i explicar conceptes del francès a la llengua materna i viceversa. 

Reflexió sobre la llengua i el seu aprenentatge 

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

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

superar-lo. 
 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

Llengua i ús 

- Funcions comunicatives bàsiques: salutacions, comiats i presentacions; 

descripció de persones, objectes i llocs; situar en el temps i en l’espai; petició 

i intercanvi d’informació sobre qüestions quotidianes; instruccions oferir, 

acceptar i rebutjar ajuda; expressar el gust o l’interès i emocions bàsiques; 

explicar fets passats, presents i futurs; expressar l’opinió. 

- 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, clima i entorn 

natural, tecnologies de la informació i la comunicació, la comunicació, la 

llengua i l’aprenentatge 

- Patrons sonors, accentuals, rítmics 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 i resoldre conflictes interculturals.  

- 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 donant especial protagonisme als textos periodístics d’actualitat. 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

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

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

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

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

com a estratègies d’aprenentatge. Per això potenciarem la reflexió,  l’autoavaluació i la 

coavaluació entre iguals. 

De manera general utilitzarem instruments com ara: 

 

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

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

- Quadern personal d’aprenentatge 

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

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

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

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

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

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

Es tracta de situacions senzilles, com ara començar a parlar en francès, fer una 

presentació personal de 2 minuts, correspondència amb alumnat d’un institut francès, 

recerca i elaboració de fitxes sobre personalitats, participació en el concurs “Qui est-

ce”, simulacions de les proves A2, crear un vídeo amb projectes futurs, fer una 

valoració crítica d’una pel·lícula per a publicar en la revisat escolar, participar en un 

mini debat sobre temes senzills, preparats amb antelació. 

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

l’assignatura, participarem en els que tinguem oportunitat. 

 



HISTÒRIA  
4t ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets socials i les interrelacions 
entre fets polítics,  econòmics i culturals i utilitzar aquest coneixement per comprendre 
la pluralitat de causes explicatives de  l'evolució de les societats actuals, el paper que 
homes i dones exerceixen en elles i els seus problemes més rellevants . 
2. Identificar i localitzar en el temps i en l'espai els processos i esdeveniments històrics 
rellevants de la historia  del món, d'Europa i d'Espanya per  adquirir una perspectiva 
global de l'evolució de la Humanitat amb un marc cronològic precís i elaborar una 
interpretació de la mateixa que faciliti la comprensió de la pluralitat de comunitats socials 
a què es pertany. 
3. Valorar la diversitat cultural manifestant actituds de respecte i tolerància cap a altres 
cultures i cap a opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar per això 
a un judici sobre elles. 
4. Adquirir una visió històrica que permeta elaborar una interpretació personal del món, 
a través d'uns coneixements bàsics d'Història universal, europea,  espanyola i de la 
Comunitat Autònoma Valenciana, amb respecte i valoració dels aspectes comuns i els 
de caràcter divers, a finalitat de facilitar la  comprensió de la possible pertinença 
simultània a més d'una identitat col·lectiva. 
5. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic espanyol, 
i de manera particular, el de la Comunitat Valenciana, així com asumir les 
responsabilitats que suposa la seua conservació i millora.  
9. Conèixer i valorar les especials característiques de la identitat lingüística, cultural i 
històrica de la Comunitat Valenciana i la seua relació amb les altres comunitats 
autònomes de l'Estat Espanyol. 
6. Comprendre els elements tècnics bàsics característics de les manifestacions 
artístiques en la seua realitat social i cultural per a valorar i respectar  el patrimoni 
natural, històric, cultural i artístic, assumint la responsabilitat que suposa la seua 
conservació i apreciant-lo com a recurs per a  l'enriquiment individual i col.lectiu. 
7. Adquirir i emprar el vocabulari específic que aporten les ciències socials perquè en 

incorporar al vocabulari habitual augmenta la precisió en l’ús del llenguatge i millora la 

comunicació. 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

BL1: SEGLES DE CANVIS I REVOLUCIONS: segles on ens transforma la 

vida de les persones i després d’aquests fets, la història no seguirà 

igual.Des de finals del s. XVIII, durant el s. XIX i part del s. XX trobem molts 

exemples de revolucions i  es realitza l’estudi dels elements que les 

provoquen amb l’exemple de la Rev. Francesa. 

BL2: REVOLUCIONS INDUSTRIALS 

BL3: COLONIALISMES/IMPERIALISMES 

BL4: LA GRAN GUERRA 

BL5: PERÍODE D’ENTREGUERRES 

BL6: SEGONA GUERRA MUNDIAL 

BL7: GUERRA FREDA 

BL8: II REPÚBLICA 

BL9: GUERRA CIVIL ESPANYOLA   

BL 10:  FRANQUISME  

BL 11: TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Amb els apunts de Socials anirem 
completant les activitats utilitzant les 
explicacions orals i les ferramentes TIC que 
tenim a l’abast, fonamentalment a casa.  
  
Materials:  
A banda dels apunts elaborats pel 
departament, l’almnat tindrà al seu abast 
material a Florida Oberta a banda de fer ús 
de moltes pàgines web informatives, blocs, 
etc...   
Amb tot açò emprarem un mètode que 
permet anar descobrint les ciències socials 
des de diferents punts de vista, alternant la 
informació que donen els continguts amb 
l’anàlisi de documents i la construcció dels 
temes a partir dels procediments proposats. 
Cada tema tindrà un producte final que ha 
d’elaborar l’alumnat i en ell es treballen els 
continguts estudiats de manera creativa i 
enriquidora. 
 
Pla lector:   
Des de l’assignatura fomentem la lectura a 
partir del treball dels textos expositius i 
argumentaris que van apareixent en la 
programació. Així, l’alumnat ha de treballar 
en processament de textos o amb 
programes específics per exposar els 
continguts, tant en paper com fent ús de 
ferramentes TIC.  

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura d’història 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. Instruments i criteris on destaquem:  

• Reconéixer i analitzar, per mitjà dels indicadors socioeconòmics, els desequilibris en la  distribució dels recursos, 
explicant possibles causes i conseqüències i buscant propostes  alternatives a la desigualtat i de suport al 
desenvolupament sostenible. Ha de mostrar sensibilitat pels problemes del món actual  
• Utilitzar de manera adequada del llenguatge 
• Analitzar aspectes del funcionament de l’economia en el món, destacant la interdependència entre països. 
• Valorar els elements que conformen l’estat del benestar en les societats actuals i analitzar situacions de 
desigualtat en l’accés als serveis bàsics. 
• Valorar els principis del funcionament polític democràtic, aplicant-los en el reconeixement  dels drets i deures i 
dels principis del sistema representatiu. Superar prejuís i estereotips sobre grups socials i culturals amb una 
actitud empàtica. Saber valorar la immigració com un fenomen estructural de les societats europees i espanyola 
• Fer de forma cooperativa treballs de síntesi i recerca i utilitzar  correctament els instruments gràfics i cartogràfics, 
així com la lectura i la interpretació de gràfics i mapes temàtics, d’una dificultat pareguda o inferior a l’habitual en 
els mitjans de comunicació.  

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

La proposta, més enllà dels sabers bàsics de l’assignatura, és que l’alumnat tinga la possibilitat d’anar més enllà 

dels continguts i puga ser capaç d’identificar al món actual alguns dels reptes que la Història ha plantejat en els 

últims segles. Per a això, realitzarem alguna tasca relacionada amb la situació actual de la dona des del punt de 

vista històric, així com un projecte en el que es pretén integrar la família de l’alumnat per conèixer la història a 

través de la mateixa. A més, es realitzarà també una visita a les foses comunes amb l’objectiu de conèixer in 

situ el món actual. L’assignatura treballa de manera transversals en molts moments, reflexiona sobre valors ètics 

o aplica les noves tecnologies així que utilitzen TIC’s, eines matemàtiques  o eines de comunicació lingüística o 

audiovisual, etc... 



INFORMÀTICA  
4t ESO  Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

Aplicar tècniques bàsiques de configuració, manteniment i millora del funcionament d’un ordinador, de forma 
independent o en xarxa, valorant la repercussió que té sobre u mateix i sobre els altres la correcta utilització 
dels recursos informàtics. 

Utilitzar els serveis telemàtics adequats per a respondre a necessitats relacionades, entre altres aspectes, 
amb la formació, l’oci, la inserció laboral, la administració, la salut o el comerç, valorant en quina mesura 
cobreixen dites necessitats i si ho fan de manera apropiada. 

Cercar i seleccionar recursos disponibles en la xarxa per a incorporar-los a les seus pròpies produccions, 
valorant la importància del respecte de la propietat intel·lectual i la conveniència de recórrer a fonts que 
autoritzen expressament la seua utilització. 

Conèixer i utilitzar les ferramentes per a integrar-se en xarxes socials, aportant les seus competències al 
creixement de les mateixes i adoptant les actituds de respecte, participació, esforç i col·laboració que 
possibiliten la creació de produccions col·lectives. 

Integrar la informació textual, numèrica i gràfica per a construir i expressar unitats complexes de coneixement 
en forma de presentacions electròniques, aplicant-les en mode local, per a recolzar un discurs, o en mode 
remot, com a síntesi o guió que facilite la difusió d’unitats de coneixement elaborades. 

Integrar la informació textual, numèrica i gràfica obtinguda de qualsevol font per a elaborar continguts propis 
i publicar-los en la web, utilitzant medis que possibiliten la interacció (formularis, enquestes, bitàcoles, etc.) i 
formats que faciliten la inclusió d’elements multimèdia i decidir la forma en la que se posen a disposició de 
la resta d’usuaris i usuàries. 

Conèixer i valorar el sentit i la repercussió social de les diverses alternatives existents per a compartir els 
continguts publicats en la web i aplicar-los quan es difonen les produccions pròpies. 

Adoptar les conductes de seguretat activa i passiva que possibiliten la protecció de les dades i del propi 
individu en el treball en xarxa i en local. 

Valorar les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació i les repercussions 
que suposa el seu ús. 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

Creació i gestió d’un bloc. 

Gestió i ús correcte d’aplicacions i recursos web: 

pòsters digitals, edició d’imatges, baners, pujar 

documents i presentacions a la web,... 

Elaboració de presentacions electròniques i 

publicacions. 

Ofimàtica avançada: processador de textos i full de 

càlcul. 

Equips informàtics i sistemes operatius. 

Xarxes informàtiques. 

Seguretat informàtica i ètica. 

Internet i xarxes socials. 

Creació i gestió d’una pàgina web. 

Programació. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

L’assignatura d’Informàtica és una assignatura optativa de 4t d’ESO impartida 

en tres hores setmanals.  Té dos objectius fonamentals: conèixer i saber 

utilitzar correctament els recursos que ens proporcionen les noves 

tecnologies i en segon lloc la seua utilització com a medi didàctic que 

complementa a les restants àrees i matèries de l’etapa. Així es treballa de 

manera coordinada des de les diferents assignatures que cursen els alumnes. 

Tant és així que l'ordre de les unitats i la seua temporització, es realitza amb 

l'objectiu de donar suport als projectes interdisciplinaris que es porten a terme 

en l’etapa. 

Tot i començar cada unitat a introduir alguns elements teòrics bàsics i de 

caràcter més conceptual, l’assignatura tindrà un enfocament pràctic i sempre 

amb la utilització dels equips informàtics i de les diferents ferramentes 

informàtiques i recursos web. Aquest caràcter pràctic de l’assignatura, exigeix 

que l’alumnat siga molt regular en el treball a classe. La metodologia emprada 

combina diferents dinàmiques intentant que l’aprenentatge siga col·laboratiu 

i cooperatiu. 

Materials 

S’utilitza un bloc d’aula per a l’assignatura on estan els materials, 

orientacions, vídeos explicatius, recursos i treballs. També utilitzem la 

plataforma Florida Oberta. 

L’alumnat disposa d’un compte d’usuari del centre que li dona accés a totes 

les ferramentes d’ofimàtica, correu electrònic i plataforma Florida Oberta. 

 

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 d’Informàtica 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 comunica en cada avaluació a l’alumnat, com ara els 
següents:  

 Participació de les dinàmiques a l’aula 

 Actitud envers l’aprenentatge (seguiment dels protocols d’aula)  

 Produccions i activitats digitals publicades amb diferents eines 
informàtiques  

 Activitats cooperatives  

 Blog d’aula de l’alumnat  

 Hàbit de treball diari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Al llarg del curs es plantegen diferents reptes o mini projectes 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 sostenibilitat en el repte Desenvolupament 
sostenible d’equips informàtics, la igualtat de gènere en Dones informàtiques, 
i la inclusió amb Tecnologia assistida.  
Igualment, l’assignatura d’Informàtica participa dels projectes interdisciplinaris 

des d’on es plantegen reptes globals a l’alumnat.com és Catarroja Sostenible. 

 

 



INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL  
4T ESO (Aplicat) Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Reconèixer els interessos i les destreses d’autoconsciència, autoregulació i 
motivació associades a la iniciativa emprenedora. Elaborar un itinerari vital 
propi atenent la carrera professional i les possibilitats d’ocupació i 
autoocupació relacionant-ho amb les habilitats personals i interessos de 
formació tècnica i acadèmica al llarg de la vida. Organitzar un equip de treball 
distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els seus membres 
participen. Reconèixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell 
educatiu i utilitzar-la correctament. 

2. Crear un projecte d’empresa descrivint les característiques internes i la seua 
relació amb l’entorn, així com la seua funció social, identificant els elements 
que constitueixen la seua xarxa logística com proveïdors, clients, sistemes de 
producció i comercialització i xarxes d’emmagatzematge, entre d’altres. 
Descriure les diferents formes jurídiques de les empreses, relacionant en cada 
una les responsabilitats legals, així com amb les exigències de capital i triar-
ne la més adequada. Relacionar els distints tràmits de posada en marxa d’una 
empresa. Descriure activitats de producció i comercialització pròpies del 
projecte d’empresa creat. Organitzar la informació de les distintes àrees del 
projecte d’empresa. Participar en equips de treball per a aconseguir metes 
comunes, recolzar companys i companyes demostrant empatia i reconeixent  
les seues aportacions. 

3. Relacionar les principals inversions del projecte d’empresa classificant-les 
segons la seua ubicació en un balanç de situació. Identificar les distintes fonts 
de finançament de les empreses i comparar els distints productes financers 
existents en el mercat i seleccionar-ne els més adequats per al projecte. 
Diferenciar els impostos que afecten les empreses, el seu moment de 
pagament i argumentar sobre la importància de la seua contribució per al bé 
comú. Utilitzar eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació en 
el procés d’aprenentatge, per a buscar, seleccionar i organitzar informacions 
relacionades amb els continguts del curs, i comunicar els resultats i conclusions en 
el suport més adequat. i  utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies. 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

Bloc 1: Autonomia personal, iniciativa emprenedora i innovació 
Autonomia. La iniciativa emprenedora: l’emprenedor i l’empresari en la societat. 
Qualitats i destreses de l’emprenedor. Autoconeixement. Interessos, aptituds i 
motivacions per a la carrera professional. Itineraris formatius i carreres 
professionals. El procés de presa de decisions. Procés de busca d’ocupació en 
empreses del sector. L’autoocupació. Els drets i deures dels treballadors. Dret 
del treball. Drets i deures derivats de la relació laboral. Contracte de treball. 
Negociació col·lectiva. Seguretat Social. Obligació de cotitzar i acció protectora. 
Principals prestacions: Desocupació, Incapacitat temporal i d’altres. Riscos 
laborals. Normativa. Gestió de la prevenció en l’empresa. Mesures de prevenció 
i protecció. Primers auxilis. 
Bloc 2: Projecte d’empresa. 
La idea de projecte d’empresa. Creativitat i innovació. Avaluació de la idea. 
L’entorn i la funció social de l’empresa. Emprenedoria social. Elements i 
estructura de l’empresa. El pla d’empresa. Estructura. Tipus d’empresa segons 
la seua forma jurídica. L’elecció de la forma jurídica. Principals variables per a la 
determinar la seua elecció. Tràmits de posada en marxa d’una empresa. Ajudes 
i suport a la creació d’empreses. Les activitats en l’empresa. La funció de 
producció. La funció comercial i de màrqueting. Informació en l’empresa. La 
informació comptable. La informació de recursos humans. Els documents 
comercials de cobrament i pagament. L’arxiu. 

Bloc 3: Pla econòmic financer. 
Pla d’inversions. Inversions en actiu no corrent i en actiu corrent. Fonts de 
finançament de les empreses. Externes (bancs, ajudes i subvencions, 
microcrèdits, crowdfunding, business angels) i internes (accionistes, inversors, 
aplicació de beneficis). Productes financers i bancaris per a pimes. Comparació. 
Planificació financera de les empreses. Estudi de viabilitat economicofinancera. 
Projecció de l’activitat. Instruments d’anàlisi. Ràtios bàsiques. Els impostos que 
afecten les empreses. El calendari fiscal. Fiscalitat i equitat. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

L’assignatura integra educació i empresa utilitzant la creació d’una 

cooperativa escolar de compra venta i prestació de serveis, que haurà de 

produir o comprar productes i vendre’ls. Els socis son els propis alumnes.  

D’aquesta manera, es relaciona el mon de l’educació amb el mon de 

l’empresa, mitjançant una metodologia practica e innovadora que combina el 

treball individual amb el treball realitzat en equip.  

Per un costat, es situa a l’alumnat davant el repte de crear una empresa i 
treballar en ella de manera real, contactant amb agents econòmics amb els 
que realitzaran operacions comercials. El conjunt d’activitats que poden 
desenvolupar-se en l’aula com la observació i la exploració del entorno, la 
planificació i la organització del treball, la realització de diferents feines, la 
assumpció de responsabilitats i la presa de decisions pròpies de l’activitat 
empresarial, son accions que possibiliten la adquisició de aprenentatges 
significatius, útils per al desenvolupament personal i professional dels 
alumnes/as, que contribueixen a més a més al desenvolupament de la 
autonomia i iniciativa personal. 
En determinats moments necessitaran la ajuda familiar per aconseguir 
productes o per a transportar-los a l’escola. Esperem contar amb la seua 
col·laboració. 
 
Material 
El material, preparat pel departament, estarà disponible en la plataforma 
Florida Oberta i l’alumnat haurà d’imprimir-lo per a treballar-lo a l’aula. 
L’alumnat ha de tindre una carpeta individual per a aquesta assignatura on 
guardarà de manera ordenada el material treballat i que li permetrà preparar 
les proves d’avaluació. 
 
Pla lector 
Materials i recerques a la xarxa. 
 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 
 
Els instruments utilitzats són les diferents activitats que l’alumnat farà en 
classe i que haurà d’entregar per a la seua correcció i avaluació. Es valorarà 
que el contingut siga correcte, complet i amb una presentació acurada. En les 
activitats de càlcul es valorarà, el plantejament complet, l’execució tècnica, el 
desenvolupament i la interpretació dels resultats. 
 
Per a calcular la nota de cada avaluació es farà una mitjana aritmètica de les 
notes de les diferents activitats. L’alumnat que suspenga l’avaluació podrà 
recuperar-la presentant-se a un control escrit. 
La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de la nota de les tres 
avaluacions. 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 
 

Transversalitat de l’assignatura: 
 
El model metodològic està basat en la creació d’una empresa de manera que 
es potencia la motivació de l’alumnat fent-lo partícip del seu aprenentatge. 
S’exigeix en l’alumnat la seua implicació, de manera que el professor es 
convertís en un guia de l’aprenentatge que explica conceptes, resol dubtes, 
mostra recursos, etc. buscant sempre fomentar l’autonomia de l’alumnat 
perquè siga capaç de defendre’s eficaçment en el seu entorn. 
Per a desenvolupar el projecte d’empresa l’alumnat ha de posar en pràctica 

competències matemàtiques, de comunicació lingüística i d’utilització de TICs 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Conéixer i utilitzar diferents sistemes d’escriptura i alfabets. 

2. Expressar-se correctament en Llatí respectant les normes bàsiques de 

pronunciació. 

3. Classificar els tipus de paraula. 

4. Fer ús de la declinació. 

5. Conjugar verbs correctament. 

6. Traduir textos senzills. 

7. Analitzar les funciones de les paraules en l’oració. 

8. Aprofundir en el coneixement dels casos llatins. 

9. Realitzar eixos cronològics per conéixer els períodes de Roma. 

10. Conéixer els fets històrics, l’organització política i social, la composició 

familiar i rols dels seus membres i els déus, mites i herois llatins de Roma. 

11. Aprofundir en l’anàlisi morfològica i sintàctica. 

12. Realitzar comentaris de textos clàssics fomentant la comprensió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

1. El llatí, origen de les llengües romàniques. 2. Sistema de la llengua llatina. 

3. Morfologia. 

4. Sintaxi. 

5. Roma: història, cultura i civilització. 

6. Textos. 

7. Lèxic. 
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

METODOLOGIA DE L’ASSIGNATURA  

L’assignatura de Llatí és una assignatura troncal de l’opció d’ensenyances 

acadèmiques de 4t d’ESO de 3 hores setmanals.  Aquestes hores estaran 

distribuïdes en activitats teòric-pràctiques.  L’objectiu fonamental d’aquesta 

matèria és  introduir l’alumnat en el coneixement dels aspectes essencials de 

la llengua i de la cultura llatines, perquè, de manera progressiva, segons les 

etapes, hi aprofundisca i perceba el paper que hi exerceix el llatí, no sols com 

a substrat lingüístic i cultural, sinó com a poderós i ric instrument propedèutic 

de comunicació i d’enriquiment lèxic de la llengua pròpia. 

 

MATERIAL 

El material amb què treballarem fonamentalment serà el llibre de Latín de 4º 

de ESO de l’editorial ANAYA, juntament amb material digital proporcionat per 

la professora. 

 

PLA LECTOR 

Lectura de textos traduïts i comentari dels aspectes culturals presents en els 

textos seleccionats i de textos en llatí adaptats o de dificultat graduada encara 

per determinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

• Conéixer el marc històric, social i cultural general de la civilització romana. 

• Conéixer els elements bàsics de la morfologia nominal llatina estudiats 

durant el curs i aplicar el seu coneixement en la traducció de textos.  

• Identificar i aplicar el coneixement de la morfologia verbal llatina en la 

traducció de textos 

• Aplicar correctament els coneixements lingüístics apressos en la traducció 

d’oracions senzilles en llatí. 

• Desenvolupar les competències bàsiques mitjançant els textos treballats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

Els elements transverslas com la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, 

la comunicación audiovisual, les TIC, l’emprendiment i l’educació cívica i 

constitucional es treballaran des de totes les àrees, possibilitant i fomentant 

que el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat siga el més complet 

posible. 
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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, irracionals i reals. Valor absolut. Notació 

científica. Potències. Radinals. Racionalització. Notació científica. 
- Operacions i les seues propietats. 
BLOC 2. Sentit algebraic 
- Monomis i polinomis. Concepte i operacions. Valor numèric. Arrels d’un 

polinomi. Factorizació de polinomis. 
- Identitats notables. Regla de Ruffini i les seues aplicacions. 
- Equacions de primer i segon grau. Inequacions de primer grau. Problemes. 
- Sistemes d’equacions lineals amb dues incògnites. 
BLOC 3. Sentit de la mesura i de l’estimació 
- Càlcul d’errors. Conversió entre unitats de mesura. 
BLOC 4. Sentit espacial i geometria 
- Figures planes. Elements bàsics. 
- Proporcionalitat, semblança. Teorema de Tales. Escales. 
- Teorema de Pitàgores. Càlcul de superfícies i volums. 
BLOC 5. Relacions i funcions 
- Variable. Variació i relació entre variables. 
- Funcions lineals i quadràtiques. Construcció i interpretació de les taules de 

valors i de gràfiques. 
BLOC 6. Incertesa i probabilitat 
- Espai mostral. Taules de contingència i diagrames d’arbre. 
- Càlcul de probabilitats. Regla de Laplace. Unió i intersecció de successos. 
- Succés contrari, segur i impossible. Successos compatibles i incompatibles. 
BLOC 7. Anàlisis de dades i estadística 
- Variable qualitativa, quantitativa discreta i contínua. Població, individu, mostra. 
- Recollida, organització i interpretació de dades de 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. 
 

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 un suport bàsic que serà necessari per a la 
comprensió d’altres assignatures com economia o física i química, on 
s’aborden continguts que requereixen un maneig númeric i operacional per tal 
de resoldre problemes relacionats amb situacions diverses contextualitzades 
en l'àmbit social i en la iniciació als àmbits professional i científic. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

OE1. Utilitzar la veu, el cos, objectes, instruments i recursos tecnològics per a 

expressar idees i sentiments; enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i 

respectar altres formes diferents d’expressió. 

 

O3. Escoltar una àmplia varietat d’obres, de distints estils, gèneres, tendències i 

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

intercultural i plaer personal; interessar-se per ampliar i diversificar les 

preferències musicals pròpies.  

 

OE4. Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a 

exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, en especial de la 

Comunitat Valenciana, sent conscient de les seues intencions i funcions, i 

aplicar-hi la terminologia apropiada per a descriure-les i valorar-les críticament. 

 

OE6. Utilitzar de forma autònoma diverses fonts d’informació –mitjans 

audiovisuals, Internet, textos, partitures i altres recursos gràfics– per a conèixer i 

gaudir de la música. 

 

OE8. Participar en l’organització i realització d’activitats musicals que tenen lloc 

en diferents contextos, amb respecte i disposició per a superar estereotips i 

prejuís, prenent consciència, com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es 

produïx amb les aportacions dels altres. 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

Primera Avaluació: 

- La música i el cinema. 

- Flamenc: interpretació de diferents ritmes.  

- L’harmònica de cristall. 

- Instrumentacións 

- Comentari d’audició 

 

Segona Avaluació:  

- Projecte del ukelele: col·locació de les cordes, afinació, acords majors i 

acompanyament d’una cançó. 

- Instrumentacións 

- Comentari d’audició 

 

   Tercera Avaluació: 

- MUSICAL L’alumnat de l’optativa de música treballarà l’organització i 

interpretació d’un musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSIGNATURA: MÚSICA  
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

Les activitats s’organitzaran de la següent manera: 

a) Activitats pràctiques individuals. 

b) Activitats complementàries. Treballs sobre un aspecte concret, que 

requerisca la utilització d’informació que s’ha d’arreplegar de la 

premsa, biblioteca, enquestes... per a seguidament exposar a la resta 

de la classe.  

c) Activitats dirigides que es completaran en grups de tres o quatre 

persones i després es posaran en comú amb la resta de la classe.  

d) Activitats per a casa. 

Enguany treballarem  pràcticament de manera individual encara que hi ha 

algun treball en grup. Cada persona anotarà tot el treball al seu QUADERN.  i 

el completarà amb les aportacions dels altres grups. Les funcions dins del 

grup seran rotatives. 

Les activitats s’organitzaran de la següent manera: 

e) Activitats pràctiques individuals. 

f) Activitats complementàries. Treballs sobre un aspecte concret, que 

requerisca la utilització d’informació que s’ha d’arreplegar de la 

premsa, biblioteca, enquestes... per a seguidament exposar a la resta 

de la classe.  

g) Activitats dirigides que es completaran en grups de tres o quatre 

persones i després es posaran en comú amb la resta de la classe.  

h) Activitats per a casa. 

QUADERN 

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

classes és el QUADERN de classe . A més de permetre dur un seguiment de 

la  feina a casa i a classe, aquest curs el quadern també serà el nostre llibre 

d’estudi. Tot ha de quedar allí arxivat i anotat.  

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

1. Paràmetres del so i els elements bàsics del llenguatge musical, utilitzant 
un llenguatge tècnic apropiat. 

2.  Diferenciar les sonoritats dels instruments de l’orquestra, així com la 

seua forma i els quatre tipus de veus més comunes (soprano, 

contralt, tenor i baix). 

3.  Distingir els elements que s’utilitzen en la representació gràfica de la 
música (col·locació de les notes en el pentagrama; clau de sol i de fa 
en quarta; duració de les figures; signes que afecten la intensitat i 
matisos; indicacions rítmiques i de tempo, etc.). 

4.  Aplicar els ritmes i compassos a través de la lectura o l’audició de 

xicotetes obres o fragments musicals. 

5.  Apreciar i distingir les escales i esquemes melòdics bàsics utilitzats en 

la creació musical (escales majors i menors, etc.). 

6.  Improvisar i interpretar estructures musicals elementals construïdes 

sobre els modes i les escales més senzills i els ritmes més comuns. 

7.  Relacionar la música amb altres manifestacions artístiques. 

8.  Característiques musicals i socials de cada període. 

9. Interpretar en grup música de estils diferents.  

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE INTERDISCIPLINARI  
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

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

manifestacions fotogràfiques i cinematogràfiques al patrimoni cultural, 

participanthi activament en la recepció a través de diferents canals, 

valorant la diversitat de tradicions, gèneres i estils estètics.  

 

Competència específica 2. Analitzar propostes fotogràfiques i fílmiques des 

d’un punt de vista estètic, amb actitud crítica, explorant-ne components, 

l’escriptura, els procediments tècnics i la finalitat comunicativa i les 

relacions amb l’entorn sociocultural.  

 

Competència específica 3. Planificar i crear produccions fotogràfiques i 

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

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

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

procés com el resultat final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

BLOC 1. Història de l’audiovisual:  

 Història de l’audiovisual • Gèneres • Origen, evolució, característiques i 

tipologies del cinema • Abans del cinema • El cinema mut i els inicis del cinema 

com a art • El cinema com a ferramenta política • La primera animació • Els 

inicis del cinema sonor • Hollywood i el “star system” • El cinema com a 

ferramenta política 2, la “nouvelle vague” i el cinema documental • El cinema a 

color i algunes tendències contemporànies.  

BLOC 2. Pràctica i creació audiovisual.  

 Procediments i coneixements tècnics• Elements I procesos de la fotografia: 

de la càmera obscura a la fotografía digital, revelat, enquadre, exposición i 

composició.•  Els moviments de la càmera: zoom, panoràmica i “travelling”• 

Procediments de l’animació, stop motion i programari digital • Disseny de 

personatges en animació.• Muntatge • “Foley” •  Doblatge. • Disseny de 

producción: el plà de rodatge. • Normes i procediments en un rodatge • El 

“ràcor” •  Fonaments d’interpretació front a la càmera. 

 Creació d’històries• Guió i escaleta • Espais, objectes i personatges• Elements 

expressius i simbòlics • Acció dramática: ritmes i conflictes, els actants • 

Elements visuals i sonors • La tensió i l’alivi còmic 

BLOC 3. Crítica i indústria cinematogràfica.  

Crítica i indústria cinematogràfica. El canvi en els patrons de consum de 

l’audiovisual • Els gèneres com patrons de consum, • El cinema com a indústria 

• El cinema i les polítiques de la identitat • Els drets laborals de les persones 

que treballen a la indústria del cinema (adults, xiquets, animals) • L’audiovisual 

com propaganda • Els valors que transmeten les pel·lícules •  La prova de 

Bechdel i la perspectiva feminista al cinema. • El cinema i la sostenibilitat.  

 

 



PROJECTE INTERDISCIPLINARI  
4t ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

L’assignatura de Projecte interdisciplinari és una assignatura optativa de 4t 

d’ESO amb una càrrega setmanal de tres hores. Aquestes tres hores estan 

dedicades a un treball eminentment teòric i pràctic al voltant dels continguts, 

sabers i competències anteriorment exposats. S’inclouen el visionat de 

pel·lícules, tràilers i escenes  i la lectura de textos referents a l’historia de la 

fotografia i el cinema, el rodatge semidirigit d’escenes i pràctiques específiques 

per avaluar i aprendre aspectes de les tècniques descrites. S’incideix 

especialment en l’actitud de respecte als materials, els procediments i als altres, 

l’escolta mútua i tolerància de la qual el cinema és vehicle i garantia.  

Materials 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

L’avaluació de l’assignatura de Projecte interdisciplanari 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 fotogràfiques i fílmiques  a partir de models donats.  

- Posada en escena de productes amb heteroavaluació i avaluació 

cooperativa que fan servir rúbriques pactades amb l’alumnat.  

- Activitats cooperatives. 

- Activitats de comprensió escrita  

- Portfoli amb una selecció dels treballs fets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

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

amb què treballen les competències bàsiques. Aquests reptes estan relacionats 

amb temes i continguts transversals i interdisciplinaris, com ara el respecte per la 

multiculturalitat, la igualtat de gènere, el respecte  a la diversitat sexual (temes molt 

relacionats amb la reflexió al voltant de la identitat pròpia i aliena). 

 



VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA  
4t ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Identificar les característiques estructurals dels textos. Identificar les seues 
parts, fixant-se en els paràgrafs, com es connecten les idees, la seua 
seqüència… 

2. Revisar els primers escrits o esborranys de manera espontània o bé d’acord 
amb guies i orientacions, abans de la presentació definitiva. 

3. Fer un ús adequat, d’acord amb la situació de comunicació, dels components 
formals i normatius de la llengua escrita: ortogràfics, morfosintàctics, 
lexicosemàntics, pragmàtics...  

4. Reconéixer manifestacions literàries d’altres èpoques, comprovant la 
comprensió i identificant el gènere i els recursos lingüístics més emprats.  

5. Identificar i aplicar els mecanismes de substitució pronominal dels 
complements del predicat en l’expressió oral i escrita quotidianes. 

6. Comprendre i valorar la diversitat lingüística a partir de la reflexió sobre la 
variació geogràfica. 

7. Utilitzar estratègies per analitzar i representar gràficament les idees d’un text.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

Tipologies textuals 
▪ Textos literaris. Narració: la novel·la i el relat curt. 
▪ Textos publicitaris: l’anunci. 
▪ Textos orals: la conversa, l’expressió de l’opinió. 

Gramàtica i lèxic 
▪ El verb: flexió regular i irregular. 
▪ La substitució de complements per pronoms febles. Combinació de 

pronoms febles. 
▪ Introducció a l’oració subordinada. 
▪ Les frases fetes i els refranys. 
Història de la literatura:  
▪ Romanticisme, Renaixença. 
▪ Modernisme i segle XX. 
Ortografia: revisió general 
▪ El sistema vocàlic i consonàntic. 
▪ Accentuació i dièresi. 
▪ L’escriptura dels numerals. 
▪ L’ús del guionet. 
▪ L’apòstrof i els pronoms febles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA  
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COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

 

L’assignatura de Valencià és una assignatura obligatòria que s’imparteix en 
3 hores setmanals. Aquestes sessions s’utilitzaran per fer un treball 
teoricopràctic tenint en compte els continguts expressats amb anterioritat. 
Es dedicaran també algunes hores al trimestre per la lectura a classe, a la 
pràctica de l’expressió oral i als projectes cooperatius (que seran 
encomanats durant les sessions que l’alumnat haurà de fer a casa).  
 
MATERIAL 
Els alumnes tindran material proporcionat pel professorat al llarg de les 
sessions (dossier). Cal que utilitzen el quadern per prendre notes, porten a 
classe tot el material proporcionat i el diferent material que el professorat 
demane amb anterioritat. Per les sessions de lectura serà imprescindible 
portar el llibre de lectura corresponent.  
 
PLA LECTOR 
Els llibres de lectura són: Ací no paga ni Déu (Dario Fo), Abril no és un mes 
(Rosa Sanchis), Escuma de mar (Manel Joan i Arinyó). Aquestes lectures 
s’acompanyaran de treball a classe. A més a més, hi haurà llibres voluntaris 
durant totes les avaluacions. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

Participar activament i respectuosament en intercanvis comunicatius, reals o 

dramatitzats, sobre temes polèmics de l’actualitat, defenent críticament les 

opinions pròpies amb fluïdesa i riquesa lèxica; ajustant el registre, el to i les 

normes de cortesia a la situació comunicativa, i utilitzant les estratègies 

d’interacció oral i escrita. Crear i revisar textos escrits aplicant correctament 

les normes ortogràfiques de la llengua pròpies del nivell educatiu. 

Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint 

diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i 

companyes, demostrar empatia i reconéixer les seues aportacions, així com 

utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 

Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i registres 

diferents, analitzar-ne els elements formals i de contingut, la informació no 

verbal i les convencions pròpies del gènere. Utilitzar les estratègies de 

comprensió oral adequades al text i al propòsit i construir una opinió crítica. 

Crear i revisar textos escrits aplicant correctament les normes ortogràfiques 

de la llengua pròpies del nivell educatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

S’hi treballarà, transversalment, la comunicació audiovisual, la competència 

digital, el foment de l’esperit crític i científic i la creativitat mitjançant 

projectes interdisciplinaris. Així mateix tractarem el respecte mutu i la 

cooperació entre iguals. 
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QUÈ APRENDREM A FER? 

Competències específiques de l’assignatura: 

1. Identificar les característiques estructurals dels textos. Identificar les seues 
parts, fixant-se en els paràgrafs, com es connecten les idees, la seua 
seqüència… 

2. Revisar els primers escrits o esborranys de manera espontània o bé d’acord 
amb guies i orientacions, abans de la presentació definitiva. 

3. Fer un ús adequat, d’acord amb la situació de comunicació, dels components 
formals i normatius de la llengua escrita: ortogràfics, morfosintàctics, 
lexicosemàntics, pragmàtics...  

4. Reconéixer manifestacions literàries d’altres èpoques, comprovant la 
comprensió i identificant el gènere i els recursos lingüístics més emprats.  

5. Identificar i aplicar els mecanismes de substitució pronominal dels 
complements del predicat en l’expressió oral i escrita quotidianes. 

6. Comprendre i valorar la diversitat lingüística a partir de la reflexió sobre la 
variació geogràfica. 

7. Utilitzar estratègies per analitzar i representar gràficament les idees d’un text.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ APRENDREM? 

Sabers bàsics 

Tipologies textuals 
▪ Textos literaris. Narració: la novel·la i el relat curt. 
▪ Textos publicitaris: l’anunci. 
▪ Textos orals: la conversa, l’expressió de l’opinió. 

 
Gramàtica i lèxic 
▪ El verb: flexió regular i irregular. 
▪ La substitució de complements per pronoms febles. Combinació de 

pronoms febles. 
▪ Introducció a l’oració subordinada. 
▪ Les frases fetes i els refranys. 

 
Història de la literatura:  
▪ Romanticisme, Renaixença. 
▪ Modernisme i segle XX. 

 
Ortografia: revisió general 
▪ El sistema vocàlic i consonàntic. 
▪ Accentuació i dièresi. 
▪ L’escriptura dels numerals. 
▪ L’ús del guionet. 
▪ L’apòstrof i els pronoms febles. 
 

 

 

 

 

 

 

 



VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA  
4t ESO Curs 22-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO APRENDREM? 

Metodologia de l’assignatura: 

 

L’assignatura de Valencià és una assignatura obligatòria que s’imparteix en 
3 hores setmanals. Aquestes sessions s’utilitzaran per fer un treball 
teoricopràctic tenint en compte els continguts expressats amb anterioritat. 
Es dedicaran també algunes hores al trimestre per la lectura a classe, a la 
pràctica de l’expressió oral i als projectes cooperatius (que seran 
encomanats durant les sessions que l’alumnat haurà de fer a casa).  
 
MATERIAL 
Els alumnes tindran material proporcionat pel professorat al llarg de les 
sessions (dossier). Cal que utilitzen el quadern per prendre notes, porten a 
classe tot el material proporcionat i el diferent material que el professorat 
demane amb anterioritat. Per les sessions de lectura serà imprescindible 
portar el llibre de lectura corresponent.  
 
PLA LECTOR 
Els llibres de lectura són: Ací no paga ni Déu (Dario Fo), Abril no és un mes 
(Rosa Sanchis), Escuma de mar (Manel Joan i Arinyó). Aquestes lectures 
s’acompanyaran de treball a classe. A més a més, hi haurà llibres voluntaris 
durant totes les avaluacions. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM HO AVALUAREM? 

Instruments i criteris d’avaluació: 

Participar activament i respectuosament en intercanvis comunicatius, reals o 

dramatitzats, sobre temes polèmics de l’actualitat, defenent críticament les 

opinions pròpies amb fluïdesa i riquesa lèxica; ajustant el registre, el to i les 

normes de cortesia a la situació comunicativa, i utilitzant les estratègies 

d’interacció oral i escrita. Crear i revisar textos escrits aplicant correctament 

les normes ortogràfiques de la llengua pròpies del nivell educatiu. 

Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint 

diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i 

companyes, demostrar empatia i reconéixer les seues aportacions, així com 

utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 

Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i registres 

diferents, analitzar-ne els elements formals i de contingut, la informació no 

verbal i les convencions pròpies del gènere. Utilitzar les estratègies de 

comprensió oral adequades al text i al propòsit i construir una opinió crítica. 

Crear i revisar textos escrits aplicant correctament les normes ortogràfiques 

de la llengua pròpies del nivell educatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Transversalitat de l’assignatura: 

S’hi treballarà, transversalment, la comunicació audiovisual, la competència 

digital, el foment de l’esperit crític i científic i la creativitat mitjançant 

projectes interdisciplinaris. Així mateix tractarem el respecte mutu i la 

cooperació entre iguals. 

 


