
 
 

PROGRAMACIÓ DEP. DE .... CURS 2020 - 21 
MATÈRIA: Psicologia NIVEL 2º DE BATXILLERAT 

 
Aquest document ha d’anar acompanyat de l’annex on hi apareguin les orientacions metodològiques,             
contribució de la matèria al desenvolupament de les competències, objectius específics, continguts, criteris             
d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables  del currículum d’ESO i/o Batxillerat. 
Accés a l’annex editable en Word del currículum de cada matèria: Decret 34/2015, de 15 de maig (ESO),                  
Decret 35/2015, de 15 de maig (Batxillerat). És a dir, heu d’emplenar aquest document de programació i hi heu                   
d’adjuntar el document del currículum de la matèria corresponent, editat així com es demana als apartats 2.1,                 
2.3 i 4. 
 
 

Professorat que imparteix el nivell 
Nom i llinatges Grup 

Jonatan Garrido Mengual  2º Batxillerat Psicologia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
1.- Continguts (conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que contribueixen a 
l’assoliment dels objectius de cada ensenyament i etapa educativa i a l’adquisició de competències)  
 
 1.1.- Distribució i seqüenciació dels continguts 
 

Distribució dels continguts durant el curs 
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

 

    

    
  

La psicologia com a ciència     
moderna. Objecte d’estudi i    
metodologia de la psicologia. 

    

Característiques dels diferents   
corrents psicològics actuals:   
conductisme, cognitivisme,  
psicoanàlisi, psicologia  
humanista i Gestalt. 

 
    
    

El cervell humà. Anatomia i     
fisiologia del cervell. Evolució del     
cervell als animals superiors.    
Localitzacions cerebrals. tècniques   
de recerca del cervell. 

    

La neurona i l’impuls nerviós.     
Sinapsi i neurotransmissors. 

El sistema nerviós. Estructura    
del sistema nerviós central i     
del sistema nerviós perifèric. 

El sistema nerviós somàtic i el      

 
    

Conducta apresa i conducta innata.     
Factors que influeixen en    
l’aprenentatge. 

Teories de l’aprenentatge:   
condicionament clàssic (Pavlov,   
Watson), aprenentatge basat en    
assaig-error (Thorndike),  
condicionament instrumental  
(Skinner), teoria cognitiva (Piaget),    
Gestalt (Khöler) i aprenentatge    
social o vicari (Bandura). 

    

Teories de la intel·ligència: teoria     
factorial de Spearman, teoria    
multifactorial de Thurstone, teories    

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_secundaria_lomce_.htm
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_batxillerat_lomce_.htm


 

    

Dimensió bàsica de la    
psicologia teòrica i de la     
psicologia aplicada. 

    

 

Fonaments biològics del 
psiquisme. 

 

 

 

 

 
El 

cervell humà. Anatomia i 
fisiologia del  

cervell. Evolució del cervell    
als animals 
superiors. Localitzacions  
cerebrals. tècniques de   
recerca del 
cervell. 

 

 

 

 

 

 

sistema nerviós autònom. 

Relació entre el sistema    
endocrí i el sistema nerviós i el       
psiquisme masculí i el femení. 

5. Investigar i resumir la     
influència del sistema endocrí    
sobre el cervell i els     
comportaments que se’n   
deriven, amb la finalitat de     
valorar la importància de la     
relació entre tots dos. 

5.2. Investiga les diferències    
endocrines entre homes i    
dones i els efectes que tenen en       
la conducta i valora el     
coneixement d’aquestes  
diferències com un instrument    
que permet un millor    
enteniment entre les persones    
de diferent sexe. 

    
 

Condicionaments biològics i   
genètics 

de la conducta. Trastorns    
psíquics amb causes 

genètiques. 
 

4.1. 
Explica la influència 

dels 
components genètics que   
intervenen en la conducta i     

investiga i valora si aquests     
generen diferències entre la    

de Cattell, Vernon, Sternberg,    
Gardner, etc. 

    

 
Mesurar 

la intel·ligència. 
El quocient intel·lectual   

segons l’escala de Stanford-Binet. 

 

La teoria de  
Piaget sobre la intel·ligència: fases     
del 
desenvolupament de la   
intel·ligència i factors que el 

condicionen. 

 

 
La 

intel·ligència emocional. 
Teories de  

Gardner i Goleman. 

 

La 
intel·ligència 
artificial: possibilitats i riscs. 

   
 

3. Reconèixer i valorar la 
importància de la intel·ligència 
emocional en el desenvolupament 
psíquic de l’individu. 

3.1 Valora la importància de les      
teories de Gardner i Goleman i      
elabora un esquema de les     
competències de la intel·ligència    
emocional i el paper que aquesta      



 

 

 

 

 

 
    

 
 

 

conducta femenina i la    
masculina. 

 

4.2. 
Valora la importància 

de les  
alteracions genètiques, les   
relaciona amb les malalties    

que 
produeixen modificacions i   
anomalies en la conducta i     
les descriu 
emprant el vocabulari tècnic    
precís: mutació, trisomia, 

monosomia, 
deleció, etc. 

 
    

 

Principals teories de la    

percepció: 
associacionisme, Gestalt,  
cognitivisme i 

neuropsicologia. 
 

 

 
 

Condicions innates i 

condicions adquirides de la 
percepció. 

 
 

Agrupament d’estímuls.  

Fenòmens perceptius:  
constància perceptiva,  
percepció 

té en l’èxit personal i     
professional. 

 

 

 

 

 
    



 

subliminar, 
il·lusions òptiques.  
Al·lucinacions i agnòsia. 

 

   
 

 

Estructura i  
funcionament de 

la memòria  
humana. Tipus de   
memòria: sensorial, a   
curt termini, 

a llarg termini,   
declarativa, 
procedimental, de  
reconeixement, 

semàntica i  
episòdica. 

 

Factors del rendiment de    
la 
memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Trastorns de la memòria    



 

i oblit 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 1.2.- Continguts BÀSICS del curs 
 

Continguts BÀSICS durant el curs 
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

La psicologia com a ciència     
moderna. Objecte d’estudi i    
metodologia de la psicologia. 

    

Característiques dels diferents   
corrents psicològics actuals:   
conductisme, cognitivisme,  
psicoanàlisi, psicologia  
humanista i Gestalt. 

Fonaments biològics del 
psiquisme. 

El cervell humà. Anatomia i     
fisiologia del cervell. Evolució del     
cervell als animals superiors.    
Localitzacions cerebrals. tècniques   
de recerca del cervell. 

    

La neurona i l’impuls nerviós.     
Sinapsi i neurotransmissors. 

El sistema nerviós. Estructura    
del sistema nerviós central i     
del sistema nerviós perifèric. 

El sistema nerviós somàtic i el      
sistema nerviós autònom. 

La intel·ligència emocional. 
Teories de Gardner i    

Goleman. 

 
2. Criteris i instruments d'avaluació. Estàndards d’aprenentatge BÀSICS.  

2.1.- Criteris d’avaluació (descriuen el que es vol valorar i que l’alumnat ha d’assolir, tant en                 
coneixements com en competències). Document annex: Es ressalten en blau els criteris            
d'avaluació del currículum que es consideren BÀSICS en qualsevol escenari. 

    



 
1. Entendre i apreciar l’especificitat i la importància del coneixement psicològic com a ciència que tracta de la                  
conducta i els processos mentals de l’individu i valorar que es tracta d’un saber i una actitud que estimulen la                    
crítica, l’autonomia, la recerca i la innovació. 

    

1.1 Construeix i explica el marc de referència global de la psicologia, des dels seus orígens a Grècia —en                   
les filosofies de Plató i Aristòtil— fins al reconeixement com a saber independent de la mà de Wundt,                  
Watson, James i Freud, i defineix les diferents accepcions del terme psicologia al llarg de l’evolució                
d’aquesta disciplina, des de l’etimològica ‘ciència de l’ànima’ a les aportades pels diferents corrents              
actuals: conductisme, cognitivisme, psicoanàlisi, humanisme o Gestalt. 

    

2.1. Explica i valora la importància dels objectius que caracteritzen la psicologia: descriure, explicar,              
predir i modificar. Distingeix i relaciona les facetes teòrica i pràctica de la psicologia, identifica les                
diferents branques en què es desenvolupen —clínica i de la salut, de l’art, de les activitats fisicoesportives,                 
de l’educació, forense, de la intervenció social, ambiental, etc.— i investiga i valora com s’apliquen en els                 
àmbits d’atenció a la comunitat, com família i infància, tercera edat, discapacitats, dona, joventut, minories               
socials i immigrants, cooperació per al desenvolupament, etc. 

Descriu i valora la utilitat de les diferents tècniques i metodologies de recerca psicològica i explica les                  
característiques de cadascuna, com els mètodes comprensius (introspecció, fenomenologia, hermenèutica,          
test, entrevista personal, dinàmica de grups, etc.) i els objectius (observació, descripció, experimentació,             
explicació, estudi de casos, etc.). 

    

Reconèixer i exposar les aportacions més importants de la psicologia, des dels inicis fins a l’actualitat,                
identificar els principals problemes plantejats i les solucions aportades pels diferents corrents psicològics             
contemporanis i fer una anàlisi crítica de textos significatius i breus de contingut psicològic, identificar-hi les                
problemàtiques plantejades i     

relacionar-les amb el que s’ha estudiat a la unitat. 

    

Identificar la dimensió teòrica i pràctica de la psicologia i els seus objectius, característiques, branques i                
tècniques de recerca i relacionar-los, com a ciència multidisciplinària, amb altres ciències la finalitat de les                
quals és la comprensió dels fenòmens humans, com la filosofia, la biologia, l’antropologia, l’economia, etc. 

    

Descriu i valora la utilitat de les diferents tècniques i metodologies de recerca psicològica i explica les                 
característiques de cadascuna, com els mètodes comprensius (introspecció, fenomenologia, hermenèutica,          



 
test, entrevista personal, dinàmica de grups, etc.) i els objectius (observació, descripció, experimentació,             
explicació, estudi de casos, etc.). 

    

Analitzar i apreciar la importància de l’organització del sistema nerviós central, fonamentalment de l’encèfal              
humà, i distingir les diferents localitzacions i funcions que determinen la conducta dels individus.Investiga i               
explica l’organització de les àrees cerebrals i les funcions que executen i localitza aquestes àrees en un                 
dibuix. Investigar i resumir la influència del sistema endocrí sobre el cervell i els comportaments que se’n                 
deriven, amb la finalitat de valorar la importància de la relació entre tots dos.Investiga les diferències                
endocrines entre homes i dones i els efectes que tenen en la conducta i valora el coneixement d’aquestes                  
diferències com un instrument que permet un millor enteniment entre les persones de diferent sexe. 

Investigar i resumir la influència del sistema endocrí sobre el cervell i els comportaments que se’n deriven,                 
amb la finalitat de valorar la importància de la relació entre tots dos. 

    

Explica la influència dels components genètics que intervenen en la conducta i investiga i valora si aquests                 
generen diferències entre la conducta femenina i la masculina. 

    

Explicar i apreciar la rellevància que tenen les influències individuals i socials en el fenomen de la percepció                  
i valorar-ne críticament tant els aspectes positius com els negatius. 

    

Comprendre la percepció humana com un procés constructiu eminentment subjectiu i limitat, en el qual té                
l’origen el coneixement de la realitat, i valorar l’ésser humà com un processador d’informació. 

    

Compara i valora les aportacions de les principals teories existents sobre la percepció: associacionisme,              
Gestalt, cognitivisme i neuropsicologia. 

    

Conèixer i analitzar l’estructura i el funcionament de la memòria humana i els diferents tipus de memòria                 
existents, investigar les aportacions d’algunes teories actuals amb la finalitat d’entendre l’origen i els factors               
que influeixen en el desenvolupament d’aquesta capacitat en l’ésser humà i emprar aquestes aportacions en               
el propi aprenentatge. 

    



 
Explicar les principals teories sobre l’aprenentatge i identificar els factors que cadascuna d’aquestes teories              
considera determinants en aquest procés, amb l’objectiu d’iniciar-se en la comprensió d’aquest fenomen i les               
aplicacions que té en el camp social i utilitzar els coneixements que se’n deriven per millorar el propi                  
aprenentatge. 

    

Comprendre els processos cognitius superiors de l’ésser humà, com la intel·ligència i el pensament,              
mitjançant algunes teories que n’expliquen la naturalesa i el desenvolupament, distingir els factors que hi               
influeixen i investigar l’eficàcia de les tècniques de mesurament utilitzades i el concepte de quocient               
intel·lectual, amb la finalitat d’entendre aquesta capacitat humana. 

    

Empra la iniciativa personal per elaborar un esquema explicatiu de les fases del desenvolupament de la                
intel·ligència segons J. Piaget i valora la importància de les influències genètiques i del medi en aquest                 
procés. Investiga, a pàgines d’Internet, què és el quocient intel·lectual i l’escala de Stanford-Binet, que               
classifica els valors de la intel·ligència des de la deficiència profunda fins als superdotats, valora               
l’objectivitat real dels resultats que se n’obtenen i examina críticament algunes tècniques de mesurament de               
la intel·ligència. 

    

Valora la importància de les teories de Gardner i Goleman i elabora un esquema de les competències de la                   
intel·ligència emocional i el paper que aquesta té en l’èxit personal i professional. 

    

Explicar i valorar la importància de la motivació, classificar-la, relacionar-la amb altres processos cognitius,              
desenvolupar els diferents supòsits teòrics que l’expliquen i analitzar les deficiències i els conflictes que, a                
l’hora de desenvolupar-la, condueixen a la frustració. 

    

Descriu les diferents teories de la personalitat, com les provinents de la psicoanàlisi, l’humanisme, les               
tipologies, el cognitivisme i el conductisme, estableix semblances i diferències entre aquestes i valora les               
aportacions de cadascuna en el coneixement de la naturalesa humana. 

    

Comprendre què és la personalitat analitzant les influències genètiques, mediambientals i culturals sobre les              
quals es construeix, les diverses teories que l’estudien i els factors motivacionals, afectius i cognitius               
necessaris perquè evolucioni adequadament en cadascuna de les fases de desenvolupament. 



 
    

Conèixer la importància que, en la maduració de l’individu, tenen les relacions afectives i sexuals i                
analitzar-ne críticament els aspectes fonamentals. 

    

Comprendre i apreciar la dimensió social de l’ésser humà, entendre el procés de socialització com la                
interiorització de les normes i els valors socials i valorar la influència d’aquest procés en la personalitat i la                   
conducta de les persones 
 
2.2.- Instruments d'avaluació (Elaboració de projectes, experiments, demostracions, treballs escrits,           

recerques, debats, observació dins l'aula, observació directa de l’aplicació dels coneixements,, valoració del             
treball fet, autoavaluació, rúbrica d’avaluació, examen oral, valoració del quadern, portfoli, etc.) : 
 
 

Instruments d’avaluació PRESENCIALITAT 
 
Realitzar exàmens a classe    

 Realitzar comentaris de text    

 Realitzar treballs d’investigació proposats pel professor   

    

 

 

 
    

    

 

    

    

 
 

 

  

Instruments d’avaluació SEMIPRESENCIALITAT 
    

Realitzar comentaris de text 

 



 

Realitzar treballs d’investigació propossats pel professor 

  

 
  

Instruments d’avaluació CLASSES A DISTÀNCIA 

Realitzar comentaris de text 

Realitzar treballs d’investigació ropostos pel professor 

 

    

 

   
 

 

  
 
 
2.3.- Estàndards d’aprenentatge BÀSICS en qualsevol escenari. (els e. d’ap. concreten el que              

l’alumne ha de saber, comprendre i saber fer a cada assignatura; han de ser observables, mesurables i                 
avaluables i han de permetre graduar el rendiment o l’assoliment atès). Document annex: Es ressalten               
en blau els estàndards d'avaluació del currículum que es consideren BÀSICS en qualsevol             
escenari. 

Entendre i apreciar l’especificitat i la importància del coneixement psicològic com a cièncque tracta de la                
conducta i els processos mentals de l’individu i valorar que es tracta d’un saber i una actitud que estimulen la                    
crítica, l’autonomia, la recerca i la innovació. 

    

1.1 Construeix i explica el marc de referència global de la psicologia, des dels seus orígens a Grècia —en                   
les filosofies de Plató i Aristòtil— fins al reconeixement com a saber independent de la mà de Wundt,                  
Watson, James i Freud, i defineix les diferents accepcions del terme psicologia al llarg de l’evolució                
d’aquesta disciplina, des de l’etimològica ‘ciència de l’ànima’ a les aportades pels diferents corrents              
actuals: conductisme, cognitivisme, psicoanàlisi, humanisme o Gestalt. 

    

2.1. Explica i valora la importància dels objectius que caracteritzen la psicologia: descriure, explicar,              
predir i modificar. Distingeix i relaciona les facetes teòrica i pràctica de la psicologia, identifica les                
diferents branques en què es desenvolupen —clínica i de la salut, de l’art, de les activitats fisicoesportives,                 
de l’educació, forense, de la intervenció social, ambiental, etc.— i investiga i valora com s’apliquen en els                 



 
àmbits d’atenció a la comunitat, com família i infància, tercera edat, discapacitats, dona, joventut, minories               
socials i immigrants, cooperació per al desenvolupament, etc. 

Descriu i valora la utilitat de les diferents tècniques i metodologies de recerca psicològica i explica les                  
característiques de cadascuna, com els mètodes comprensius (introspecció, fenomenologia, hermenèutica,          
test, entrevista personal, dinàmica de grups, etc.) i els objectius (observació, descripció, experimentació,             
explicació, estudi de casos, etc.). 

    

Reconèixer i exposar les aportacions més importants de la psicologia, des dels inicis fins a l’actualitat,                
identificar els principals problemes plantejats i les solucions aportades pels diferents corrents psicològics             
contemporanis i fer una anàlisi crítica de textos significatius i breus de contingut psicològic, identificar-hi les                
problemàtiques plantejades i     

relacionar-les amb el que s’ha estudiat a la unitat. 

    

Identificar la dimensió teòrica i pràctica de la psicologia i els seus objectius, característiques, branques i                
tècniques de recerca i relacionar-los, com a ciència multidisciplinària, amb altres ciències la finalitat de les                
quals és la comprensió dels fenòmens humans, com la filosofia, la biologia, l’antropologia, l’economia, etc. 

    

Descriu i valora la utilitat de les diferents tècniques i metodologies de recerca psicològica i explica les                 
característiques de cadascuna, com els mètodes comprensius (introspecció, fenomenologia, hermenèutica,          
test, entrevista personal, dinàmica de grups, etc.) i els objectius (observació, descripció, experimentació,             
explicació, estudi de casos, etc.). 

    

Analitzar i apreciar la importància de l’organització del sistema nerviós central, fonamentalment de l’encèfal              
humà, i distingir les diferents localitzacions i funcions que determinen la conducta dels individus.Investiga i               
explica l’organització de les àrees cerebrals i les funcions que executen i localitza aquestes àrees en un                 
dibuix. Investigar i resumir la influència del sistema endocrí sobre el cervell i els comportaments que se’n                 
deriven, amb la finalitat de valorar la importància de la relació entre tots dos.Investiga les diferències                
endocrines entre homes i dones i els efectes que tenen en la conducta i valora el coneixement d’aquestes                  
diferències com un instrument que permet un millor enteniment entre les persones de diferent sexe. 

    

Investiga i explica l’organització de les àrees cerebrals i les funcions que executen i localitza aquestes àrees                 
en un dibuix. 



 
    

Investiga i explica l’organització de les àrees cerebrals i les funcions que executen i localitza aquestes àrees                 
en un dibuix. 

Investigar i resumir la influència del sistema endocrí sobre el cervell i els comportaments que se’n deriven,                 
amb la finalitat de valorar la importància de la relació entre tots dos. 

    

Explica la influència dels components genètics que intervenen en la conducta i investiga i valora si aquests                 
generen diferències entre la conducta femenina i la masculina. 

    

Explicar i apreciar la rellevància que tenen les influències individuals i socials en el fenomen de la percepció                  
i valorar-ne críticament tant els aspectes positius com els negatius. 

    

Comprendre la percepció humana com un procés constructiu eminentment subjectiu i limitat, en el qual té                
l’origen el coneixement de la realitat, i valorar l’ésser humà com un processador d’informació. 

    

Compara i valora les aportacions de les principals teories existents sobre la percepció: associacionisme,              
Gestalt, cognitivisme i neuropsicologia. 

    

Conèixer i analitzar l’estructura i el funcionament de la memòria humana i els diferents tipus de memòria                 
existents, investigar les aportacions d’algunes teories actuals amb la finalitat d’entendre l’origen i els factors               
que influeixen en el desenvolupament d’aquesta capacitat en l’ésser humà i emprar aquestes aportacions en               
el propi aprenentatge. 

    

Explicar les principals teories sobre l’aprenentatge i identificar els factors que cadascuna d’aquestes teories              
considera determinants en aquest procés, amb l’objectiu d’iniciar-se en la comprensió d’aquest fenomen i les               
aplicacions que té en el camp social i utilitzar els coneixements que se’n deriven per millorar el propi                  
aprenentatge. 

    

Comprendre els processos cognitius superiors de l’ésser humà, com la intel·ligència i el pensament,              



 
mitjançant algunes teories que n’expliquen la naturalesa i el desenvolupament, distingir els factors que hi               
influeixen i investigar l’eficàcia de les tècniques de mesurament utilitzades i el concepte de quocient               
intel·lectual, amb la finalitat d’entendre aquesta capacitat humana. 

    

Empra la iniciativa personal per elaborar un esquema explicatiu de les fases del desenvolupament de la                
intel·ligència segons J. Piaget i valora la importància de les influències genètiques i del medi en aquest                 
procés. Investiga, a pàgines d’Internet, què és el quocient intel·lectual i l’escala de Stanford-Binet, que               
classifica els valors de la intel·ligència des de la deficiència profunda fins als superdotats, valora               
l’objectivitat real dels resultats que se n’obtenen i examina críticament algunes tècniques de mesurament de               
la intel·ligència. 

    

Valora la importància de les teories de Gardner i Goleman i elabora un esquema de les competències de la                   
intel·ligència emocional i el paper que aquesta té en l’èxit personal i professional. 

    

Explicar i valorar la importància de la motivació, classificar-la, relacionar-la amb altres processos cognitius,              
desenvolupar els diferents supòsits teòrics que l’expliquen i analitzar les deficiències i els conflictes que, a                
l’hora de desenvolupar-la, condueixen a la frustració. 

    

Descriu les diferents teories de la personalitat, com les provinents de la psicoanàlisi, l’humanisme, les               
tipologies, el cognitivisme i el conductisme, estableix semblances i diferències entre aquestes i valora les               
aportacions de cadascuna en el coneixement de la naturalesa humana. 

    

Comprendre què és la personalitat analitzant les influències genètiques, mediambientals i culturals sobre les              
quals es construeix, les diverses teories que l’estudien i els factors motivacionals, afectius i cognitius               
necessaris perquè evolucioni adequadament en cadascuna de les fases de desenvolupament. 

    

Conèixer la importància que, en la maduració de l’individu, tenen les relacions afectives i sexuals i                
analitzar-ne críticament els aspectes fonamentals. 

    

Comprendre i apreciar la dimensió social de l’ésser humà, entendre el procés de socialització com la                
interiorització de les normes i els valors socials i valorar la influència d’aquest procés en la personalitat i la                   



 
conducta de les persones 

3.- Criteris i instruments de qualificació, promoció i recuperació. (condicions i           
mecanismes de qualificació i superació d’una matèria, i de la seva recuperació) 
Realitzar un examen global per aquells alumnes que hagen suspés la mitjana del curs.Aquest examen               
comptarà-hi el 70% de la nota final reservant-se l’altre 30per cent a treballa propostos pel professor. Per                 
aprovar el curs la mitjana d’examens més treballs ha de ser com a mínim del 45%  

 
    

 

    

 

  

    

 
Criteris i instruments de qualificació PRESENCIALITAT 

Nombre mínim de parcials per avaluació        1 

Exàmens, exercicis teòrics... 70% 

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 10% 

Actitud 10% 

Correcció lingüística 10% 

Criteris i instruments de qualificació SEMIPRESENCIALITAT 
Nombre mínim de parcials per avaluació 1 

Exàmens, exercicis teòrics... 70% 

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 10% 

Actitud 10% 

Correcció lingüística 10% 

Criteris i instruments de qualificació CLASSES A DISTÀNCIA 
Nombre mínim de parcials per avaluació 1  1 

Exàmens, exercicis teòrics... 70% 

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 10% 

Actitud 10% 

Correcció lingüística 10% 



 
 
  3.2.- 

Criteris i instruments de promoció PRESENCIALITAT 
Haver aprova la mitjana dels quatre aspectes indicats a dalt 45% 
  

Criteris i instruments de promoció SEMIPRESENCIALITAT 
Haver aprovat la mitjana dels quatre aspectes indicats a dalt 45% 
  

Criteris i instruments de promoció CLASSES A DISTÀNCIA 
Haver aprovat la mitjana dels quatre asectes indicat a dalt 45% 
  
 

 
  3.3.- 

Criteris i instruments de recuperació PRESENCIALITAT 
Nota mínima per fer mitjana (exàmens) 40% 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació) 40% 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): final d'avaluació o juny. 80% 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre     80% 

Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques. 90% 

Exàmens de pendents: per avaluacions o setembre 90% 

Criteris i instruments de recuperació SEMIPRESENCIALITAT 
Nota mínima per fer mitjana (exàmens) 40% 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació) 40% 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): final d'avaluació o juny. 80% 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre 80% 

Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques. 90% 

Exàmens de pendents: per avaluacions o setembre 90% 

Criteris i instruments de recuperació CLASSES A DISTÀNCIA 
Nota mínima per fer mitjana (exàmens) 40% 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació) 40% 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): final d'avaluació o juny. 80% 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre 80% 

Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques 90% 

Exàmens de pendents: per avaluacions o setembre 90% 

 



 
 
 
4.- Objectius prioritaris. (Document annex: Es ressalten en blau els objectius del  
currículum que es prioritzen, per la seva aportació al desenvolupament de les            
competències aprendre a aprendre, digital i lingüística) 
Actituc crítica i va lorativa de l’alumne 
 
 
5.- Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències clau. (Veure 
document annex).Aprendre a aprendre i lingüísitica 
 
6.- Materials i recursos didàctics. 
 

Materials i recursos didàctics 
Nivell 1er Batxillerat 

Llibre de text Títol i ISBN No hi ha llibre 

Altres recursos Dossiers, moodle, blocs, pàgina web… Classroom 

  
 
7.- Activitats complementàries i extraescolars per avaluacions. 
 

Activitats complementàries i extraescolars 
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

   
  
 


