PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

0.- Membres del Departament en el curs 2019 - 2020
El Departament de Geografia i Història en aquest curs 2019 - 2020 continua format per tres
subdepartaments: Geografia i Història, Economia, Valors Ètics i Religió. Els membres en aquest curs
acadèmic són 7:
I.

Alonso José Padilla (cap de Departament)

II.

Joan Miquel Caldés

III.

Noelia Munar

IV.

Joan Vicens

V.

Mª Antònia Blanquer (Valors Ètics)

VI.

Bartomeu Rigo (Economia)

VII.

William Solano (Religió)
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1.- Seqüenciació de continguts per cursos

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)

PRIMER CICLE. G
EOGRAFIA

Bloc 1. El medi físic
Aquest bloc inclou l’anàlisi i la identificació dels principals espais geogràfics i conjunts
bioclimàtics del medi balear, espanyol, europeu i mundial i les formes de representarlos cartogràficament. Alhora, també incideix en l’anàlisi de l’acció de l’home sobre el
medi ambient i la descripció de les conseqüències d’aquesta acció.

Bloc 2. L’espai humà
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En aquest bloc s’analitzen diferents aspectes de la geografia humana aplicada a l’espai
balear, espanyol, europeu i mundial, com l’organització territorial, la població i les seves
dinàmiques, la morfologia de les ciutats, els sectors econòmics i la incidència d’aquests
en la població i el territori.
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Bloc 3. La història
En aquest bloc s’analitza un ampli període que inclou la prehistòria, l’edat antiga, l’edat
mitjana i l’edat moderna, ja que engloba des del procés d’hominització fins al segle
XVII, tant en l’àmbit mundial, europeu i espanyol com en el balear.

2.- Objectius específics de l'àrea

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015).
L’ensenyament de l’assignatura de geografia i història té els objectius següents, a fi de
contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en l’etapa de l’educació secundària
obligatòria:

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals i
les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per
comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus problemes
més rellevants.
2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del medi físic
i les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora d’emprar l’espai i
els recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, cultural, polític i
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mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica específica de l’ús dels
recursos a les Illes Balears.
3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el medi
que organitzen i en el qual es desenvolupen.
4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat
geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així
com els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears.
5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments
històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears a fi
d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc cronològic
precís.
6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del món,
d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.
7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social, cultural i
històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i respectar el
patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds positives cap a la defensa
i la conservació d’aquest patrimoni, especialment el de les Illes Balears.
8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al
vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i millorar la
comunicació.
9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques propis
de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic, estadístic i
cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i social, les biblioteques,
els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació; tractar
aquesta informació d’acord amb la finalitat que es persegueix i comunicar-la als altres
de forma organitzada i intel·ligible.
10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva,

PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com una
via necessària per solucionar els problemes humans i socials.
11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i
les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment irrenunciable
i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i situacions discriminatòries i
injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i les persones privats
dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.
12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i
opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre judicis
de valor.

3.- Mètodes pedagògics

Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)
3.1 Mètodes i propostes didàctiques:

La matèria de ciències socials, geografia i història, a l’educació secundària obligatòria
contribueix amb els seus continguts a la consecució de les competències bàsiques que
impregnen tot el currículum d’aquesta matèria i ajuden a obtenir els seus objectius
essencials:
-Facilitar la informació necessària per situar l’alumnat al marc cultural i social on viu.
-Ajudar a analitzar i interpretar aquest coneixement amb la finalitat que l’alumne o
alumna pugui comprendre el seu món.
-Presentar els continguts amb criteris i principis metodològics encaminats a ajudar
l’alumnat a traduir els seus coneixements en comportaments socials,
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democràtics, solidaris i crítics.

S’han de considerar distints aspectes que es treballaran a l'àrea de geografia i història
com:
-La utilització de fonts i recursos didàctics variats de forma seqüencial i progressiva per
obtenir informació, per interpretar-la i comunicar-la de manera eficaç i comprensible.
-Recursos relacionats amb l’àrea a Internet (mapes virtuals, bases de dades,
estadístiques) i als mitjans de comunicació (documentals, debats, notícies, pel·lícules),
al costat dels materials tradicionals (llibre de text, la pissarra, mapes, textos per
comentar, diapositives, ...).
-Facilitació de la creació de situacions educatives que els permetin construir el seu propi
coneixement social, geogràfic i històric i valorar críticament la seva informació prèvia.
-La cosmovisió de l’alumnat. Ja que aquesta prové en gran part dels mitjans de
comunicació i respon a estereotips i informacions parcials i subjectives, convé presentar
situacions que ajudin a qüestionar-se i replantejar-se les idees prejutjades i contribuir
a canviar-les.
-L’avaluació serà individual i contínua. Individual, perquè s’avalua el progrés de cada
un dels alumnes tenint presents les seves pròpies capacitats. Contínua, perquè s’han
de valorar totes les tasques, actituds i aprenentatges de cada alumne des del principi
fins al final del curs.

Organitzar una metodologia útil del sistema comprensiu que comporta la història que
és objecte d’ensenyament i no objecte d’investigació, exigeix una doble missió:
ensenyar història i explicar, sense deixar d’ensenyar, com es construeix la història que
estem explicant. Queda clar que la tasca de l’alumnat no és aprendre a investigar, però
si que ha de saber per què la història que aprèn té les característiques d’un
aprenentatge científic i per tant metodològica- ment ben construït.
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El professorat segueix unes pautes de treball que comporten induir uns aprenentatges
que són aplicables al model científic de la història encara que no es donin les premisses
d’una investigació real, és a dir: plantejament d’una hipòtesi en el marc del
comportament social, dins d’una acotació espai temporal, aplicant un mètode
d’indagació basat en fonts històriques i un mètode crític de verificació i de construcció
d’un resultat considerat fiable dins des seu caràcter provisional. Construcció d’algun
tipus de generalització, llei i/o construcció teòrica.
És evident que s’indueix, en l’ensenyament, aquest tipus de metodologia, però el
plantejament que se'n fa s’infereix des d’uns continguts que es donen conceptualment
organitzats per la historiografia existent. És molt important, doncs, la utilització de
bibliografia que permeti a l’alumne conèixer els mètodes comparatius de les
investigacions i les construccions de models en el marc de la historiografia, si no recent,
al menys clàssica. En aquest punt, creim que la utilització de compendis i manuals que
reflecteixin els corrents científics actuals és important en el conjunt del treball del
Departament.
La metodologia es fonamenta en els dos factors clau del procés educatiu:
L’alumnat:’ l’ESO es desenvolupa durant la primera etapa de l’adolescència, aquest
és un període de canvis físics i psicològics, amb conflictes i adaptacions, per donar
pas a la personalitat dels alumnes.
Aquest període es caracteritza per l’emergència i consolidació de les “operacions
formals”, el subjecte serà capaç progressivament, d’operar de forma abstracta,
d’operar amb representacions i símbols sense recórrer als elements empírics dels
quals procedeixen.
L’aprenentatge: Per dur a terme el procés d’aprenentatge i que tingui significació i
funcionalitat per l’alumnat que aprèn deurà seguir uns requisits:
• El procés d’ensenyar i aprendre es desenvoluparà en un marc ric d’estímuls
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intel·lectuals, organitzatius, ètics, afectius....El caràcter i les finalitats dels
centres educatius hauran d’ajudar a crear i impulsar un ambient col·lectiu on els
alumnes puguin interioritzar els continguts.
• Els punts més importants són:
• L’aprenentatge està condicionat pel nivell de desenvolupament operatori de
cadascun dels alumnes.
• L’aprenentatge està condicionat pels coneixements previs que cada alumne tingui
de l'àrea.
• L’aprenentatge és eficaç si parteix del que saben els alumnes. Serà significatiu,
per tant les activitats duites a terme garantiran la motivació dels alumnes per
trobar sentit a l’aprenentatge i així desenvolupar la capacitat de reflexió,
comprensió i actuació.
• L’aprenentatge serà funcional. Els continguts que volem que aprenguin estaran
connectats amb els coneixements previs i possibilitar la construcció d’esquemes
de coneixements. Per altre banda, l’estructura de l’aprenentatge possibilitarà
l’exercici i aplicació dels aprenentatges desenvolupats.
• L’aprenentatge tindrà dues dimensions complementaries:
• El domini dels continguts específics de l’àrea.
• La capacitació personal per operar en tots els àmbits disciplinars de les àrees.
En el primer curs de la ESO durant el tercer trimestre i en el tercer curs de la ESO
durant el primer trimestre en l'àrea de Geografia i Història es du a terme un projecte
de Geografia amb el nom de 
Soclimpact, un projecte europeu de recerca que té per
objectiu avaluar els impactes ambientals i socioeconòmics del canvi climàtic sobre les
illes i que tracta transversalment amb altres àrees (Tecnologia, Biologia, Matemàtiques,
Literatura Castellana, Literatura Catalana, Anglès, Música, Plàstica, Orientació I
Educació Física). La tasca a realitzar és la Història del clima. Canvis climàtics i del nivell
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de la mar històrics (1r ESO) i l’estudi d’impacte ambiental de la costa del municipi (3r
ESO).
3.2 Materials i recursos didàctics
Materials didàctics
Nivell: 1r ESO
Llibre de text 
1r ESO 
material audiovisual
elaborat pel departament pel
programa TAC.
Altres recursos Quadern de l'alumne.
Materials diversos d'elaboració
pròpia.
Fonts diverses a la xarxa.
4.- Temporalització
Temporització continguts nuclears CURS 1r ESO
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació
UD 11. La 
civilització
UD 7. La Prehistòria 
romana 
UD 3. Les aigües
UD 12. Espanya 
a
UD 8. Mesopotàmia 
l’antiguitat. El cas Balear 
UD 4. El temps i el clima
UD 1. La Representació de
UD 9. L’Egipte Antic 
la Terra
UD 5. Els medis naturals: paisatges i problemes mediambientals
UD 10. La civilització grega UD 2. El Relleu UD 6. Atles dels continents
5.- Activitats i procediments d'ampliació i reforç
DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació
educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB
05/05/2011 núm. 67).
Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015).

A 1r ESO es realitzen exàmens de reforç.

6.- Avaluació
6.1.- Criteris d'avaluació per nivells

Els criteris generals d'avaluació són els següents:
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• Identificar i localitzar les principals característiques del relleu, clima, aigua i vegetació
pròpies dels diferents medis naturals de la Terra en general i d’Europa i d’Espanya en
particular, bo i afegint-hi a més la descripció dels paisatges agraris més importants que
han sorgit com a conseqüència del treball de l’ésser humà en aquests medis.
• Assenyalar a Espanya i a Europa les ciutats i concentracions urbanes més grans i els
territoris que presenten les densitats de població més altes, bo i explicant quin tipus de
causes físiques i humanes han motivat aquest enorme desenvolupament urbà.
• Localitzar i caracteritzar a Europa i a Espanya les zones de Concentració industrial més
important així com els centres més representatius de producció de fonts d’energia i de
primeres matèries, bo i assenyalant-hi quins són els factors físics i humans que
n’expliquen la localització.
• Localitzar les principals vies espanyoles i europees de comunicació i de Transport
terrestre reconeixent la gran influència que hi té el marc físic, sobretot el relleu en el
seu traçat o la construcció d’aquestes vies pot tenir sobre aquest medi físic.
• Identificar i localitzar les Comunitats Autònomes espanyoles i els diversos estats
d’Europa assenyalant-ne alguns desequilibris demogràfics i desigualtats econòmiques
que hi ha entre aquests territoris.
• Ordenar i representar gràficament l’evolució d’algun aspecte concret de la vida humana
al llarg de diferents etapes o èpoques històriques, tot fent servir amb exactitud i
proporcionalitat les convencions cronològiques (eixos, quadres, frisos, etc.) i les unitats
de mesura del temps.
• Identificar i situar a la cronologia les principals civilitzacions i societats històriques
anteriors a l’Edat Moderna i reconèixer-ne algun dels vestigis materials (edificis, obres
d’art, etc.) o de les seves característiques principals que les configuren.
• Analitzar les aportacions que enriqueixen el nostre patrimoni artístic i cultural i que són
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més representatives dels diversos pobles i cultures que es van desenvolupar al territori
de la península Ibèrica i de les Illes Balears abans de l’Edat Moderna, a més d’identificarlos i situar-los cronològicament i geogràficament.
• Assenyalar el conjunt d’aspectes i elements, estretament vinculats entre ells, que poden
configurar o caracteritzar una determinada cultura o societat pre-industrial, analitzarlos, comprendre’ls i reconèixer-ne el valor.
• Identificar i reconèixer a la nostra Constitució els principis i institucions essencials que
són el fonament de qualsevol societat democràtica i a partir d’aquí, analitzar i debatre
fets i actituds de la vida quotidiana.
• Identificar i reconèixer els objectius i institucions més importants de la Unió Europea i
dels països iberoamericans i, a partir d’aquí, analitzar el paper que juga Espanya entre
ells.
• Reconèixer dintre de l’estructura de la nostra societat l’existència d’una gran divisió
tècnica i social del treball i, a partir d’aquí, analitzar i valorar algun conflicte socieconòmic actual.
• Organitzar i sintetitzar les dades, idees o punts de vista complementaris, a l’entorn
d’una qüestió no estudiada prèviament, que hagin obtingut de forma explícita o
implícita, amb la lectura de diferents tipus de fonts d’informació.
• Comprovar si saben fer servir i interpretar correctament els diferents tipus de gràfics (
de barres, lineals, etc. ), els mapes topogràfics i els mapes temàtics relatius a informació
preferentment estadística.
• Participar en debats sobre alguna qüestió problemàtica de la vida quotidiana actual,
coneguda a través dels mitjans de comunicació de masses, bo i fonamentant les seves
opinions adequadament i mantenint actituds tolerants i solidàries.
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6.2.- Estàndards d'aprenentatge avaluables
En aquest apartat s'han seleccionat els estàndards que s'associen a mínims.
r
Primer cicle (1r, 2n i 3
ESO)

BLOC 1. EL MEDI FÍSIC Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 1
.
Analitzar i identificar les formes de representació del nostre planeta: el mapa. Localitzar
espais geogràfics i llocs en un mapa utilitzant dades de coordenades geogràfiques. 1.1.
Classifica i distingeix tipus de mapes i diferents projeccions. 1.2. Analitza un mapa de
fusos horaris i diferencia zones del planeta amb horari semblant. 1.3. Localitza un punt
geogràfic en un planisferi i distingeix els hemisferis de la Terra i les principals característiques
que presenten. 1
 .4. Localitza espais geogràfics i llocs en un mapa utilitzant dades de
coordenades geogràfiques. 2. Tenir una visió global dels medis físics balear, espanyol,
europeu i
mundial i de les característiques generals que presenten. 2.1. Situa en un mapa físic les
principals unitats del relleu balear, espanyol, europeu i mundial. 3
 . Descriure les
peculiaritats del medi físic espanyol. 3.1. Enumera i descriu les peculiaritats del medi físic
espanyol. 4. Situar al mapa d’Espanya els principals elements i unitats del relleu
peninsular i insular, així 
com e
ls grans conjunts o espais bioclimàtics. 4.1. Descriu les
diferents unitats de relleu amb l’ajuda del mapa físic d’Espanya. 5. Conèixer i descriure
els grans conjunts 
bioclimàtics
que conformen l’espai geogràfic espanyol. 5.1. Localitza
en un mapa els grans conjunts o espais bioclimàtics d’Espanya. 5.2. A
 nalitza i compara les
zones bioclimàtiques espanyoles utilitzant gràfics i imatges. 6. Ser capaç de descriure les
peculiaritats del medi físic europeu. 6.1. Explica les característiques del relleu europeu. 7
.
Situar al mapa d’Europa els principals elements i unitats del relleu continental, així com
els grans conjunts o espais bioclimàtics
. 7.1. Localitza en un mapa els principals
elements i unitats del relleu europeu. 8
 . Conèixer, comparar i descriure els grans conjunts
bioclimàtics que conformen l‟espai geogràfic europeu. 8.1. Classifica i localitza en un mapa
els diferents tipus de clima d’Europa. 9. Conèixer els principals espais naturals del nostre
continent. 9.1. Distingeix i localitza en un mapa les zones bioclimàtiques del nostre continent.
10. Identificar i distingir les diferents representacions cartogràfiques i escala. 10.1.
Compara una projecció de Mercator amb una de Peters. 11. Localitzar al mapamundi físic les
principals unitats del relleu mundial i els grans rius. Localitzar al globus terraqüi les grans zones
climàtiques i identificar-ne les característiques 11.1. Localitza en un mapa físic mundial els
principals elements i referències físiques: mars i oceans, continents, i illes i arxipèlags
més importants, a més dels principals rius i cadenes muntanyoses. 11.2. Elabora
climogrames i mapes per situar els climes del món i els elements més importants
d’aquests climes. 1
 2. Conèixer l’acció de l’home sobre el medi ambient i les
conseqüències d’aquesta acció. 12.1. Cerca informació a mitjans impresos i digitals
referent a problemes mediambientals actuals i localitza pàgines i recursos web
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directament relacionats amb aquests problemes. BLOC 2. L’ESPAI HUMÀ Criteris
d’avaluació / 
Estàndards d’aprenentatge avaluables 1
 . Analitzar les característiques, la
distribució, la dinàmica i l’evolució de la població de les Illes Balears i d’Espanya, així
com els moviments migratoris. 
1.1. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les
diferents comunitats autònomes. 1.2. Analitza a diferents mitjans els moviments migratoris de
les tres darreres dècades. 
2. Conèixer l’organització territorial d’Espanya. 2.1. Distingeix en
un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats
autònomes, capitals, províncies, illes. 3. Conèixer i analitzar els problemes i els reptes
mediambientals als quals han de fer front les Illes Balears i Espanya, l’origen que tenen i
les possibles vies per superar-los. 3.1. Compara paisatges humanitzats espanyols segons
l’activitat econòmica que s’hi duu a terme. 4. Conèixer els principals espais naturals
protegits peninsulars i insulars. 4.1. Situa els parcs naturals espanyols en un mapa i explica
la situació actual d’alguns d’ells. 5. Identificar els principals paisatges humanitzats espanyols i
classificar-los per comunitats autònomes. 5.1. Classifica els principals paisatges humanitzats
espanyols a través d’imatges. 
6. Reconèixer les característiques de les ciutats espanyoles i
les diferents formes d’ocupació de l’espai urbà. 6.1. Interpreta textos que expliquen les
característiques de les ciutats d’Espanya amb l’ajuda d’Internet o de mitjans de comunicació
escrits. 7. Analitzar la població europea pel que fa a la distribució, l’evolució, la dinàmica,
les migracions i les polítiques de població. 7.1. Explica les característiques de la població
europea. 8. Reconèixer les activitats econòmiques dels tres sectors que es duen a terme a
Europa, a Espanya i a les Illes Balears i identificar diferents polítiques econòmiques. 8.1.
Diferencia els diversos sectors econòmics europeus. 9. Comprendre el procés
d’urbanització a Europa, a Espanya i a les Illes Balears i els pros i els contres que
suposa. 9.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats existents al nostre continent. 9.2. Resumeix
elements que diferencien el món urbà i el rural a Europa. 10. Comentar la informació sobre la
densitat de població i les migracions en mapes del món. 10.1. Localitza al mapa mundial els
continents i les àrees més densament poblats. 10.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més
poblades, esmenta a quin país pertanyen i explica la posició econòmica que ocupen. 10.3.
Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acollida. 11. Conèixer les
característiques de diversos tipus de sistemes econòmics. 11.1. Diferencia aspectes
concrets dins un sistema econòmic i analitza com es relacionen. 12. Entendre la idea de
desenvolupament sostenible i les implicacions que té. 12.1. Defineix el concepte de
desenvolupament sostenible i descriu conceptes clau que hi estan relacionats. 13. Localitzar
els recursos agraris i naturals al mapa mundial. 13.1. Situa al mapa mundial les principals
zones cerealícoles i les masses boscoses més importants del món. 13.2. Localitza i identifica en
un mapa les principals zones productores de minerals al món. 13.3. Localitza i identifica en un
mapa les principals zones productores i consumidores d’energia al món. 13.4. Identifica i
anomena algunes energies alternatives. 14. Conèixer la distribució desigual de les regions
industrialitzades al món. 14.1. Localitza en un mapa, mitjançant els símbols i la llegenda
adequats, els països més industrialitzats del món. 14.2. Localitza i identifica en un mapa les
principals zones productores i consumidores d’energia al món. 15. Analitzar l’impacte dels
mitjans de transport a l’entorn immediat.
15.1. Traça sobre un mapamundi l’itinerari que segueix un producte agrari i un altre de ramader
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des que el recol·lecten o el produeixen fins que el consumeixen en zones llunyanes, i n’extreu
conclusions. 16. Comparar les dades del pes del sector terciari d’un país amb les del pes
del sector primari i del secundari i extreure’n conclusions. 16.1. Compara la població activa
de cada sector a diversos països i analitza el grau de desenvolupament que mostren aquestes
dades. 18. Identificar el paper de grans ciutats mundials com a dinamitzadores de
l’economia de les regions en què es troben. 21. Relacionar àrees de conflicte bèl·lic al
món amb factors econòmics i polítics. BLOC 3. LA HISTÒRIA Criteris d’avaluació /
Estàndards d’aprenentatge avaluables 1. Entendre el procés d’hominització. 1.1.
Reconeix els canvis evolutius fins a arribar a l’espècie humana. 2
 . Identificar, anomenar i
classificar fonts històriques. 2.1. Anomena i identifica quatre classes de fonts històriques. 2.2.
Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o fonts
textuals. 3. Explicar les característiques de cada temps històric i certs esdeveniments que
han determinat canvis fonamentals en el rumb de la història i distingir períodes que en
faciliten l’estudi i la interpretació. 
3.1. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets
rellevants utilitzant les nocions bàsiques de successió, durada i simultaneïtat. 4. Distingir la
diferent escala temporal d’etapes com la prehistòria i la història antiga. 4.1. Elabora
diversos tipus d’eixos cronològics. 5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos
i els esdeveniments històrics més rellevants de la prehistòria i l’edat antiga per adquirir una
perspectiva global de l’evolució d’aquests períodes. 5.1. Analitza la transcendència de la
revolució neolítica i el paper que hi té la dona. 6. Datar la prehistòria i conèixer les
característiques de la vida humana corresponents als dos períodes en què es divideix:
paleolític i neolític. 
6.1. Explica la diferència dels dos períodes en què es divideix la prehistòria
i descriu les característiques bàsiques de la vida en cada un dels períodes. 7. Identificar els
primers ritus religiosos. 7.1. Reconeix les funcions dels primers ritus religiosos, com els de
la deessa mare. 8. Datar l‟edat antiga i conèixer algunes característiques de la vida humana
en aquest període. 8.1. Distingeix etapes dins la història antiga. 9
 . Conèixer l’establiment i la
difusió de diferents cultures urbanes després del neolític. 9.1. Descriu formes
d’organització socioeconòmica i política noves, com els diversos imperis de Mesopotàmia i
d’Egipte. 10. Entendre que els esdeveniments i els processos tenen lloc al llarg del temps i en
un mateix moment (diacronia i sincronia). 10.1. Entén que diverses cultures existien alhora a
diferents punts geogràfics. 
11. Reconèixer la importància del descobriment de l’escriptura.
12. Explicar les etapes en què es divideix la història d‟Egipte. 12.1. Interpreta un mapa
cronològic i geogràfic de l’expansió egípcia. 12.2. Descriu les principals característiques de les
etapes en què es divideix la història d’Egipte: reines i faraons. 13. Identificar les principals
característiques de la religió egípcia. 13.1. Explica com materialitzaven els egipcis la seva
creença en la vida del més enllà. 13.2. Elabora un mapa conceptual amb els principals
déus del panteó egipci. 1
 4. Descriure alguns exemples arquitectònics d’Egipte i de
Mesopotàmia. 
14.1. Localitza en un mapa els principals exemples de l’arquitectura egípcia i de
la mesopotàmica. 15. Conèixer els trets principals de les polis gregues. 15.1. Identifica
diferents trets de l’organització sociopolítica i econòmica de les polis gregues a partir de
diversos tipus de fonts històriques. 16. Entendre la transcendència dels conceptes de
democràcia i colonització. 1
 6.1. Descriu algunes de les diferències entre la democràcia grega
i les democràcies actuals. 16.2. Localitza en un mapa històric les colònies gregues de la
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Mediterrània. 17. Distingir el sistema polític grec de l’hel·lenístic. 17.1. Contrasta les accions
polítiques de l’Atenes de Pèricles amb l’imperi d’Alexandre el Gran. 17.2. Elabora un mapa de
l’imperi d’Alexandre el Gran. 1
 8. Identificar i explicar diferències entre interpretacions de fonts
diverses. 18.1. Compara dos relats a diferents escales temporals sobre les conquestes
d’Alexandre el Gran. 19. Entendre l‟abast del concepte de clàssic en l‟art occidental. 1
 9.1.
Explica les característiques essencials de l’art grec i com evoluciona en el temps. 19.2.
Dóna exemples representatius de les diferents àrees del saber grec i argumenta per què es
considera que la cultura europea parteix de la Grècia clàssica. 20. Caracteritzar els trets
principals de la societat, l’economia i la cultura romanes. 21. Identificar i descriure els
trets característics d’obres de l’art grec i romà i diferenciar els que en són específics.
21.1. Compara obres arquitectòniques i escultòriques de l’època grega i de la romana. 22.
Establir connexions entre el passat de la Hispània romana i el present. 22.1. Elabora un mapa
de la península Ibèrica en què es reflecteixen els canvis administratius a l’època romana. 22.2.
Analitza diversos exemples del llegat romà que sobreviuen actualment. 23. Reconèixer els
conceptes de canvi i continuïtat en la història de la Roma antiga. 23.1. Entén què va significar
la romanització en diferents àmbits socials i geogràfics. 24. Descriure la nova situació
econòmica, social i política dels regnes germànics. 24.1. Compara les formes de vida de l’Imperi
romà amb les dels regnes germànics en diversos aspectes. 2
 5. Caracteritzar l’Alta Edat Mitjana
a Europa i reconèixer la dificultat que suposa la falta de fonts històriques en aquest període.
25.1. Utilitza les fonts històriques i entén els límits del que es pot escriure sobre el passat. 26.
Explicar l‟organització feudal i quines conseqüències té.
26.1. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i camperols. 2
 7. Analitzar
l‟evolució dels regnes cristians i musulmans en els aspectes socioeconòmics, polítics i
culturals. 27.1. Comprèn els orígens de l’islam i l’abast que té posteriorment. 27.2. Explica la
importància d’al-Àndalusa l’edat mitjana. 28. Entendre els processos relatius a les
conquestes i la repoblació dels regnes cristians a la península Ibèrica i les relacions que
mantenen amb al-Àndalus. 28.1. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i
repoblació cristianes a la península Ibèrica. 28.2. Explica la importància del Camí de Sant
Jaume. 2
 9. Comprendre les funcions diverses de l’art a l’edat mitjana. 29.1. Descriu
característiques de l’art romànic, del gòtic i de l’islàmic. 30. Entendre el concepte de crisi i les
conseqüències econòmiques i socials que té. 30.1. Comprèn l’impacte d’una crisi
demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. 31. Comprendre la
significació històrica de l‟etapa del Renaixement a Europa. 31.1. Distingeix diferents maneres
de periodització històrica: edat moderna, Renaixement,barroc, absolutisme. 32. Relacionar
l‟abast de la nova mirada dels humanistes, dels artistes i dels científics del Renaixement amb
etapes anteriors i posteriors. 3
 2.1. Identifica trets del Renaixement i de l’humanisme en la
història europea a partir de diferent tipus de fonts històriques. 32.2. Coneix obres i el
llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. 3
 3. Analitzar el regnat dels Reis Catòlics
com una etapa de transició entre l‟edat mitjana i l‟edat moderna. 33.1. Coneix els principals
fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. 3
 4. Entendre els processos de conquesta i
colonització i les conseqüències que se’n deriven. 34.1. Explica les diferents causes que
varen conduir els europeus a descobrir Amèrica, a conquerir-la i a colonitzar-la. 34.2.
Valora interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. 35.
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Comprendre la diferència entre els regnes medievals i les monarquies modernes. 35.1.
Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i
absoluts. 3
 6. Conèixer trets de les polítiques internes i les relacions exteriors dels segles XVI i
XVII a Europa. 36.1. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres
com la dels Trenta Anys. 3
 7. Conèixer la importància d’alguns autors i obres d’aquests
segles. 37.1. Analitza obres o fragments d’obres d’alguns autors d’aquesta època en el context
en què varen ser creades. 38. Conèixer la importància de l‟art barroc a Europa i a Amèrica.
Usar el vocabulari històric amb precisió i inserir-lo en el context adequat. 38.1. Identifica obres
significatives de l’art barroc.

6.3.- Criteris de qualificació per nivells
Criteris i instruments de qualificació i
r
d'avaluació 1
ESO

Nombre mínim de parcials per avaluació 3
En el cas dels projectes s'estipula que serà

%

un percentatge de la nota

Exàmens, exercicis teòrics... 50%
Pràctica, entrega de quadern, tasques... 35%
Actitud 10%
Correcció lingüística Es té
en compte

6.4.- Procediments d'avaluació

El procés d’avaluació serà el següent:
• Avaluació inicial: 
constarà de diferents preguntes plantejades a l’inici de la
unitat, sobre conceptes i vocabulari específic, per tal de conèixer que sap
l’alumnat del tema. Es pot abordar oralment o per escrit. La forma més àgil és
plantejar-les oralment, no s’ha de pretendre que els alumnes les responguin
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correctament, sinó més aviat crear dubtes i interrogants per tal de motivar-los.
Aquesta prova es realitzarà a principi de curs per saber el grau de coneixement
de l'alumne
• Avaluació formativa: Tindrà present els següents aspectes:
• Es farà una prova després de cada unitat didàctica.
• El quadern es revisarà periòdicament, qualificant-ho en el full específic que l'alumne
tindrà a la part del darrera del seu quadern. Els pares signaran la revisió del quadern.
• A l'hora de qualificar es tindrà en compte les proves o exàmens, el treball diari tant a
l'aula com a casa, així com l'actitud.
• Al llarg del curs també es tindran present els treballs i activitats diverses que
s'avaluaran, valorant els continguts, la presentació i l'ortografia.
• L'ortografia també es qualificarà en els exàmens o treballs tenint-ho en compte en la
nota.
La recuperació 
de les avaluacions suspeses es farà a final de curs. Si un alumne té
una avaluació suspesa (mínim amb un 3) i la mitjana amb la resta d’avaluacions dona
una mitjana igual o superior a 5 no haurà de recuperar a juny. En cas que l'alumne
hagués de presentar-se a la prova de setembre, el pla de recuperació consistirà en la
realització d'un examen (suposarà el 80% de la nota ) i l'entrega del treball d'estiu (
suposant el 20% de la nota ).

Atenció a la diversitat: 
A l'alumnat amb necessitats educatives especials se'ls
avaluarà amb una prova adaptada a les seves necessitats. Un dels grans objectius de
l’ESO és garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat, la qual cosa
s’aconsegueix amb el currículum comú, el que es proposa és respectar la diversitat de
motivacions, interessos i capacitats d’aquell, prenent diverses mesures que s’ajustin a
aquest principi (el de l’atenció a la diversitat).
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Una vegada delimitats els continguts mínims per tal que els alumnes aconsegueixin les
competències bàsiques s’han de posar en pràctica els diferents recursos que possibiliten
l’atenció a la diversitat, com per exemple: ampliar o reduir els continguts segons
l’interès i la capacitat de l’alumnat, adaptar el material didàctic, variar la metodologia
segons les necessitats de l’alumne/a... Es proposaran activitats de reforç pensades per
aquells alumnes que, sense tenir cap tipus de discapacitat, no assimilen aspectes
fonamentals dels continguts de la unitat didàctica i activitats d’ampliació, orientades a
alumnes que els assoleixin satisfactòriament. Pel que respecta a l’alumnat amb algun
tipus de discapacitat (informe mèdic), es realitzarà una programació adaptada a les
seves possibilitats supervisat pel Departament d'Orientació.
6.5.- Criteris i procediments de recuperació de pendents
En el cas dels 
pendents 
se'ls donarà un pla de feina que suposarà un 20 % de la nota
i el 80% serà l'examen que es realitza es mes d'abril.
6.6.- Criteris de promoció i titulació
Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el currículum de l'educació
secundària obligatòria a les Illes Balears, la decisió sobre la promoció de l’alumne d’un
curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada per l’equip docent
de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les
competències corresponents.
La repetició de curs es considera una mesura de caràcter excepcional, que s’ha de
prendre després d’haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport per resoldre
les dificultats d’aprenentatge de l’alumne.
Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat totes les matèries cursades
o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs
quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que
siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana
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i literatura.
En cas d'abandó (una vegada fet el protocol) o no presentat en les convocatòries d'abril
o maig i setembre, no es considera cap tipus de concessió, excepte en casos
excepcionals.
En el cas dels repetidors, els docents els tindran en compte i faran un seguimet a partir
del model establert a la PGA.

7.- Elements transversals
Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)
1r ESO: Educació vial. Xarxa segura. Treball cooperatiu.
2n ESO: Integració cultural. Violència de gènere. Treball cooperatiu.
3r ESO: Sexualitat. Orientació acadèmica. Violència de gènere.
4t ESO: Orientació acadèmica. Violència de gènere.
Tanmateix l'àrea de geografia i historia conté elements transversals amb les següents
àrees de la ESO: matemàtiques, biologia i geologia, llengües, plàstica, tecnologia, valors
ètics, economia, TIC.

8.- Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015).
Comunicació lingüística
— Adquisició del lèxic adequat mitjançant la pràctica de l’oralitat i l’escriptura a l’aula.
— Resolució de problemes que inclouen aplicar destreses comunicatives a l’hora de

PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

llegir, escriure, parlar, escoltar i conversar.
— Adquisició d’habilitats vinculades al tractament de la informació a través de la
producció de textos electrònics.
— Utilització del diàleg, mitjançant debats, com a eina per a la convivència, la resolució
de conflictes i el desenvolupament de les capacitats afectives.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
— Utilització d’eines matemàtiques (magnituds, percentatges, taxes, escales) per
analitzar i descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i interpretar mapes.
— Aplicació del mètode científic en tasques en les quals es duen a terme observacions,
s’estableixen hipòtesis i s’extreuen conclusions, amb l’objectiu de prendre decisions i
adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i responsabilitat.
— Coneixement de la història de la Terra i dels processos que han originat la
configuració que té actualment.
— Relació dels sabers geològics amb la producció agrícola, ramadera, marítima, minera
i industrial.
— Associació de l’aparició de noves tecnologies i avenços científics a la millora de les
condicions de vida al llarg de la història.
— Implicació en l’ús raonable dels recursos naturals, així com en la conservació del
medi ambient.
— Valoració crítica de l’impacte de les activitats humanes sobre el medi físic.

Competència digital
— Coneixement i ús de diferents motors de cerca i bases de dades a fi de triar el més
adequat a les pròpies necessitats.
— Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar, obtenir i processar
informació de manera crítica; és a dir, per comparar-la, avaluar-ne la fiabilitat i
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l’adequació i transformar-la en coneixement.
— Creació de continguts digitals en diversos formats (text, àudio, vídeo, imatges)
utilitzant els programes o les aplicacions que s’adapten millor a les tasques.
— Respecte dels principis ètics en l’ús de les fonts informàtiques i reconeixement dels
riscs associats a l’ús de recursos en línia i l’addicció a determinats aspectes de la
tecnologia digital.
— Demostració d’una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i valoració de
les fortaleses i les debilitats que presenten.
— Motivació per aprendre a emprar les tecnologies i per millorar-ne l’ús.

Aprendre a aprendre
— Coneixement dels processos per al propi aprenentatge partint del que sap, del que
desconeix, del que és capaç d’aprendre i del que li interessa.
— Obtenció d’estratègies de planificació per resoldre una tasca (pensar abans d’actuar),
supervisar el propi treball (analitzar el curs i ajustar el procés) i avaluar els resultats
obtinguts (consolidar l’aplicació del pla si ha donat bons resultats o modificar-lo si els
resultats no han estat bons).
— Ús de la motivació i la confiança per aconseguir sentir-se protagonista del procés i el
resultat de l’aprenentatge a partir de metes realistes.
— Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a la curiositat per aprendre a partir
d’experiències vitals prèvies.

Competències socials i cíviques
— Comprensió i anàlisi crítica dels diferents codis de conducta de les societats a través
de l’estudi de la història i la geografia humana.
— Identificació de conceptes ètics relatius a la igualtat, la no-discriminació, la
democràcia i els drets humans en l’organització social, política i econòmica d’Espanya,
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d’Europa i del món.
— Comprensió dels processos socials i culturals de caràcter migratori en un món
globalitzat.
— Organització de debats en els quals es respectin les diferències i se superin els
prejudicis, a fi de manifestar solidaritat i participar en la presa de decisions de forma
democràtica.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
— Elaboració de projectes mostrant creativitat i imaginació a l’hora de planificar-los,
analitzar-los, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma individual com col·lectiva dins
un equip.
— Utilització de debats sobre temes de geografia i història per saber comunicar-se,
presentar idees i negociar de manera argumentada.
— Adquisició de pensament crític i de sentit de responsabilitat.

Consciència i expressions culturals
— Coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions culturals i
artístiques com a font d’enriquiment i gaudi personal i consideració d’aquestes
manifestacions com a part de la riquesa i el patrimoni dels pobles.
— Aplicació de diferents habilitats perceptives i comunicatives i de pensament,
sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les obres artístiques i les
manifestacions culturals i gaudir-ne.
— Identificació de la relació entre manifestacions artístiques i culturals i societat, la qual
cosa implica prendre consciència de l’evolució del pensament, dels corrents estètics, de
les modes i dels gusts.
— Respecte per la diversitat cultural i el diàleg entre cultures i societats.
— Gaudi, valoració crítica i promoció de la conservació del patrimoni cultural i artístic
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com a resultat de l’evolució de les diferents cultures i demostració d’interès, estimació
i respecte per aquest patrimoni.
— Potenciació de la iniciativa, la creativitat i la imaginació mitjançant la realització de
tasques que suposin recreació, innovació i transformació.
— Promoció de la participació en activitats culturals de l’entorn immediat, la qual cosa
implica comportaments favorables a la convivència.

9.- Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE
9.1.- Plans d'actuació
En el cas del Departament de Geografia i Història no hi ha agrupaments flexibles ni
desdoblaments, amb la qual cosa depèn de les necessitats de cada alumne el fet que
se li apliquin les corresponents adaptacions curriculars.
9.2.- Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars
Les adaptacions curriculars, que poden ser significatives o no significatives, es realitzen
en funció de dos criteris: la necessitat de l'alumnat amb algun tipus de dificultat i el
segon, que deixa a criteri del professor/-a l'adequació dels objectius i els continguts a
l'alumnat amb necessitats.
Tanmateix també es poden realitzar adaptacions no significatives (reforços) a alumnes,
encara que no estiguin diagnosticats com a necessitats específiques, sinó que presentin
algunes dificultats a l'hora d'aconseguir els objectius mínims de l'àrea.
9.3.- Mesures individuals de suport
Tant les adaptacions significatives com les no significatives s'utilitzen els models del
departament d'orientació disponibles al Drive del centre.
Per tal d’atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d’un alumnat molt divers
per diferents motius (nouvinguts, dificultats d’aprenentatge, manca d’hàbits de
feina,...) s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI). Aquestes poden
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tenir un caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i
continguts conceptuals a avaluar, per tant l’alumne requereix un material elaborat
especialment per atendre a les seves necessitats. En el cas de les adaptacions no
significatives, no es varien objectius ni continguts de l’àrea, i el que es fa es una
adaptació dels procediments i activitats d’aprenentatge per poder assolir unes
competències adequades al nivell i a l'àrea. En tot cas es realitzen a criteri del
professorat. Nivell Perfil Alumnes
1rESO NESE 24

No inclou aquell alumnat que per dificultats d'aprenentatge se'ls pot fer una adaptació
no significativa sense que estiguin contemplats com a NESE o NEE. Si que inclou els
alumnes que estan en el programa de PMAR.

10.- Activitats complementàries i extraescolars.

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
Preu
Preu
Preu

1a avaluació

Preu 3a avaluació

1rESO

Preu 3a avaluació

Visita a Son

Preu Pendent de
Preu Pendent de
Preu Pendent de

Real.

concretar
concretar
concretar
Preu
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Es té previst aprofitar tallers i/o sortides en esdeveniments puntuals que es puguin
aprofitar durant el curs. Les sortides assenyalades es faran en funció de les
particularitats de cada cas i de la disponibilitat dels sectors afectats.
PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA CURS 2019 2020 de 2n ESO.

1.- Seqüenciació de continguts per cursos

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)

PRIMER CICLE. G
EOGRAFIA

Bloc 1. El medi físic
Aquest bloc inclou l’anàlisi i la identificació dels principals espais geogràfics i conjunts
bioclimàtics del medi balear, espanyol, europeu i mundial i les formes de representarlos cartogràficament. Alhora, també incideix en l’anàlisi de l’acció de l’home sobre el
medi ambient i la descripció de les conseqüències d’aquesta acció.

Bloc 2. L’espai humà
En aquest bloc s’analitzen diferents aspectes de la geografia humana aplicada a l’espai
balear, espanyol, europeu i mundial, com l’organització territorial, la població i les seves
dinàmiques, la morfologia de les ciutats, els sectors econòmics i la incidència d’aquests
en la població i el territori.

PRIMER CICLE. HISTÒRIA
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Bloc 3. La història
En aquest bloc s’analitza un ampli període que inclou la prehistòria, l’edat antiga, l’edat
mitjana i l’edat moderna, ja que engloba des del procés d’hominització fins al segle
XVII, tant en l’àmbit mundial, europeu i espanyol com en el balear.

2.- Objectius específics de l'àrea

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015).
L’ensenyament de l’assignatura de geografia i història té els objectius següents, a fi de
contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en l’etapa de l’educació secundària
obligatòria:

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals i
les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per
comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus problemes
més rellevants.
2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del medi físic
i les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora d’emprar l’espai i
els recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, cultural, polític i
mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica específica de l’ús dels
recursos a les Illes Balears.
3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el medi
que organitzen i en el qual es desenvolupen.
4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat
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geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així
com els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears.
5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments
històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears a fi
d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc cronològic
precís.
6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del món,
d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.
7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social, cultural i
històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i respectar el
patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds positives cap a la defensa
i la conservació d’aquest patrimoni, especialment el de les Illes Balears.
8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al
vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i millorar la
comunicació.
9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques propis
de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic, estadístic i
cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i social, les biblioteques,
els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació; tractar
aquesta informació d’acord amb la finalitat que es persegueix i comunicar-la als altres
de forma organitzada i intel·ligible.
10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva,
crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com una
via necessària per solucionar els problemes humans i socials.
11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i
les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment irrenunciable
i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i situacions discriminatòries i
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injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i les persones privats
dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.
12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i
opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre judicis
de valor.

3.- Mètodes pedagògics

Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015). 3.1 Mètodes i propostes didàctiques:

La matèria de ciències socials, geografia i història, a l’educació secundària obligatòria
contribueix amb els seus continguts a la consecució de les competències bàsiques que
impregnen tot el currículum d’aquesta matèria i ajuden a obtenir els seus objectius
essencials:
-Facilitar la informació necessària per situar l’alumnat al marc cultural i social on viu.
-Ajudar a analitzar i interpretar aquest coneixement amb la finalitat que l’alumne o
alumna pugui comprendre el seu món.
-Presentar els continguts amb criteris i principis metodològics encaminats a ajudar
l’alumnat a traduir els seus coneixements en comportaments socials,
democràtics, solidaris i crítics.

S’han de considerar distints aspectes que es treballaran a l'àrea de geografia i història
com:
-La utilització de fonts i recursos didàctics variats de forma seqüencial i progressiva per
obtenir informació, per interpretar-la i comunicar-la de manera eficaç i comprensible.
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-Recursos relacionats amb l’àrea a Internet (mapes virtuals, bases de dades,
estadístiques) i als mitjans de comunicació (documentals, debats, notícies, pel·lícules),
al costat dels materials tradicionals (llibre de text, la pissarra, mapes, textos per
comentar, diapositives, ...).
-Facilitació de la creació de situacions educatives que els permetin construir el seu propi
coneixement social, geogràfic i històric i valorar críticament la seva informació prèvia.
-La cosmovisió de l’alumnat. Ja que aquesta prové en gran part dels mitjans de
comunicació i respon a estereotips i informacions parcials i subjectives, convé presentar
situacions que ajudin a qüestionar-se i replantejar-se les idees prejutjades i contribuir
a canviar-les.
-L’avaluació serà individual i contínua. Individual, perquè s’avalua el progrés de cada
un dels alumnes tenint presents les seves pròpies capacitats. Contínua, perquè s’han
de valorar totes les tasques, actituds i aprenentatges de cada alumne des del principi
fins al final del curs.

Organitzar una metodologia útil del sistema comprensiu que comporta la història que
és objecte d’ensenyament i no objecte d’investigació, exigeix una doble missió:
ensenyar història i explicar, sense deixar d’ensenyar, com es construeix la història que
estem explicant. Queda clar que la tasca de l’alumnat no és aprendre a investigar, però
si que ha de saber per què la història que aprèn té les característiques d’un
aprenentatge científic i per tant metodològica- ment ben construït.
El professorat segueix unes pautes de treball que comporten induir uns aprenentatges
que són aplicables al model científic de la història encara que no es donin les premisses
d’una investigació real, és a dir: plantejament d’una hipòtesi en el marc del
comportament social, dins d’una acotació espai temporal, aplicant un mètode
d’indagació basat en fonts històriques i un mètode crític de verificació i de construcció
d’un resultat considerat fiable dins des seu caràcter provisional. Construcció d’algun

PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

tipus de generalització, llei i/o construcció teòrica.
És evident que s’indueix, en l’ensenyament, aquest tipus de metodologia, però el
plantejament que se'n fa s’infereix des d’uns continguts que es donen conceptualment
organitzats per la historiografia existent. És molt important, doncs, la utilització de
bibliografia que permeti a l’alumne conèixer els mètodes comparatius de les
investigacions i les construccions de models en el marc de la historiografia, si no recent,
al menys clàssica. En aquest punt, creim que la utilització de compendis i manuals que
reflecteixin els corrents científics actuals és important en el conjunt del treball del
Departament.
La metodologia es fonamenta en els dos factors clau del procés educatiu:
L’alumnat:: l’ESO es desenvolupa durant la primera etapa de l’adolescència, aquest
és un període de canvis físics i psicològics, amb conflictes i adaptacions, per donar
pas a la personalitat dels alumnes.
Aquest període es caracteritza per l’emergència i consolidació de les “operacions
formals”, el subjecte serà capaç progressivament, d’operar de forma abstracta,
d’operar amb representacions i símbols sense recórrer als elements empírics dels
quals procedeixen.
L’aprenentatge: Per dur a terme el procés d’aprenentatge i que tingui significació i
funcionalitat per l’alumnat que aprèn deurà seguir uns requisits:
• El procés d’ensenyar i aprendre es desenvoluparà en un marc ric d’estímuls
intel·lectuals, organitzatius, ètics, afectius....El caràcter i les finalitats dels
centres educatius hauran d’ajudar a crear i impulsar un ambient col·lectiu on els
alumnes puguin interioritzar els continguts.
• Els punts més importants són:
• L’aprenentatge està condicionat pel nivell de desenvolupament operatori de
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cadascun dels alumnes.
• L’aprenentatge està condicionat pels coneixements previs que cada alumne tingui
de l'àrea.
• L’aprenentatge és eficaç si parteix del que saben els alumnes. Serà significatiu,
per tant les activitats duites a terme garantiran la motivació dels alumnes per
trobar sentit a l’aprenentatge i així desenvolupar la capacitat de reflexió,
comprensió i actuació.
• L’aprenentatge serà funcional. Els continguts que volem que aprenguin estaran
connectats amb els coneixements previs i possibilitar la construcció d’esquemes
de coneixements. Per altre banda, l’estructura de l’aprenentatge possibilitarà
l’exercici i aplicació dels aprenentatges desenvolupats.
• L’aprenentatge tindrà dues dimensions complementaries:
• El domini dels continguts específics de l’àrea.
• La capacitació personal per operar en tots els àmbits disciplinars de les àrees.
3.2 Materials i recursos didàctics.
Materials didàctics
Nivell: 2n
Llibre de text 
2n ESO 
material audiovisual
elaborat pel departament pel
programa TAC.
Altres recursos Quadern de l'alumne.
Materials diversos d'elaboració
pròpia.
Fonts diverses a la xarxa.
4.- Temporalització
Temporització continguts nuclears CURS 2n ESO
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació
UD 5. Al - Àndalus UD 9. Renaixement i
UD 1. El pas de l'Edat Antiga a la Mitjana 
humanisme
UD 6. Els regnes cristians
UD 2. L'Europa feudal 
UD 10. El Barroc a Europa
peninsulars 
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UD 7. Els descobriments a
UD 3. El romànic i el gòtic 
l'Edat Moderna
UD 11. Els ss, XV . XVI a
l'Imperi Espanyol
UD 4. Els visigots a la
Península Ibèrica
UD 8. Els canvis polítics,
econòmics i socials en l'Edat
Moderna
UD 12. El s. XVII espanyol
5.- Activitats i procediments d'ampliació i reforç
DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació
educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB
05/05/2011 núm. 67)
Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015).
Es realitza reforç en els exàmens.
6.- Avaluació
6.1.- Criteris d'avaluació per nivells

Els criteris generals d'avaluació són els següents:
• Identificar i localitzar les principals característiques del relleu, clima, aigua i vegetació
pròpies dels diferents medis naturals de la Terra en general i d’Europa i d’Espanya en
particular, bo i afegint-hi a més la descripció dels paisatges agraris més importants que
han sorgit com a conseqüència del treball de l’ésser humà en aquests medis.
• Assenyalar a Espanya i a Europa les ciutats i concentracions urbanes més grans i els
territoris que presenten les densitats de població més altes, bo i explicant quin tipus de
causes físiques i humanes han motivat aquest enorme desenvolupament urbà.
• Localitzar i caracteritzar a Europa i a Espanya les zones de Concentració industrial més
important així com els centres més representatius de producció de fonts d’energia i de
primeres matèries, bo i assenyalant-hi quins són els factors físics i humans que
n’expliquen la localització.
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• Localitzar les principals vies espanyoles i europees de comunicació i de Transport
terrestre reconeixent la gran influència que hi té el marc físic, sobretot el relleu en el
seu traçat o la construcció d’aquestes vies pot tenir sobre aquest medi físic.
• Identificar i localitzar les Comunitats Autònomes espanyoles i els diversos estats
d’Europa assenyalant-ne alguns desequilibris demogràfics i desigualtats econòmiques
que hi ha entre aquests territoris.
• Ordenar i representar gràficament l’evolució d’algun aspecte concret de la vida humana
al llarg de diferents etapes o èpoques històriques, tot fent servir amb exactitud i
proporcionalitat les convencions cronològiques (eixos, quadres, frisos, etc.) i les unitats
de mesura del temps.
• Identificar i situar a la cronologia les principals civilitzacions i societats històriques
anteriors a l’Edat Moderna i reconèixer-ne algun dels vestigis materials (edificis, obres
d’art, etc.) o de les seves característiques principals que les configuren.
• Analitzar les aportacions que enriqueixen el nostre patrimoni artístic i cultural i que són
més representatives dels diversos pobles i cultures que es van desenvolupar al territori
de la península Ibèrica i de les Illes Balears abans de l’Edat Moderna, a més d’identificarlos i situar-los cronològicament i geogràficament.
• Assenyalar el conjunt d’aspectes i elements, estretament vinculats entre ells, que poden
configurar o caracteritzar una determinada cultura o societat pre-industrial, analitzarlos, comprendre’ls i reconèixer-ne el valor.
• Identificar i reconèixer a la nostra Constitució els principis i institucions essencials que
són el fonament de qualsevol societat democràtica i a partir d’aquí, analitzar i debatre
fets i actituds de la vida quotidiana.
• Identificar i reconèixer els objectius i institucions més importants de la Unió Europea i
dels països iberoamericans i, a partir d’aquí, analitzar el paper que juga Espanya entre
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ells.
• Reconèixer dintre de l’estructura de la nostra societat l’existència d’una gran divisió
tècnica i social del treball i, a partir d’aquí, analitzar i valorar algun conflicte socieconòmic actual.
• Organitzar i sintetitzar les dades, idees o punts de vista complementaris, a l’entorn
d’una qüestió no estudiada prèviament, que hagin obtingut de forma explícita o
implícita, amb la lectura de diferents tipus de fonts d’informació.
• Comprovar si saben fer servir i interpretar correctament els diferents tipus de gràfics (
de barres, lineals, etc. ), els mapes topogràfics i els mapes temàtics relatius a informació
preferentment estadística.
• Participar en debats sobre alguna qüestió problemàtica de la vida quotidiana actual,
coneguda a través dels mitjans de comunicació de masses, bo i fonamentant les seves
opinions adequadament i mantenint actituds tolerants i solidàries.

6.2.- Estàndards d'aprenentatge avaluables
En aquest apartat s'han seleccionat els estàndards que s'associen a mínims.
r
Primer cicle (1r, 2n i 3
ESO)

BLOC 1. EL MEDI FÍSIC Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 1.
Analitzar i identificar les formes de representació del nostre planeta: el mapa. Localitzar espais
geogràfics i llocs en un mapa utilitzant dades de coordenades geogràfiques. 1.1. Classifica i
distingeix tipus de mapes i diferents projeccions. 1.2. Analitza un mapa de fusos horaris i
diferencia zones del planeta amb horari semblant. 1.4. Localitza espais geogràfics i llocs en un
mapa utilitzant dades de coordenades geogràfiques. 2
 . Tenir una visió global dels medis físics
balear, espanyol, europeu i mundial i de les característiques generals que presenten. 2.1. Situa
en un mapa físic les principals unitats del relleu balear, espanyol, europeu i mundial.
4. Situar al mapa d’Espanya els principals elements i unitats del relleu peninsular i insular, així
com els grans conjunts o espais bioclimàtics. 4.1. Descriu les diferents unitats de relleu amb
l’ajuda del mapa físic d’Espanya. 5
 . Conèixer i descriure els grans conjunts bioclimàticsque
conformen l’espai geogràfic espanyol. 5.1. Localitza en un mapa els grans conjunts o espais
bioclimàticsd’Espanya. 7
 . Situar al mapa d’Europa els principals elements i unitats del relleu
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continental, així 
com 
els grans conjunts o espais bioclimàtics. 7.1. Localitza en un mapa els
principals elements i unitats del relleu europeu. 8.1. Classifica i localitza en un mapa els
diferents tipus de clima d’Europa. 1
 0. Identificar i distingir les diferents representacions
cartogràfiques i escala. 
11.1. Localitza en un mapa físic mundial els principals elements i
referències físiques: mars i oceans, continents, i illes i arxipèlags més importants, a més dels
principals rius i cadenes muntanyoses. 11.2. Elabora climogrames i mapes per situar els climes
del món i els elements més importants d’aquests climes. 1
 2. Conèixer l’acció de l’home sobre el
medi ambient i les conseqüències d’aquesta acció. 12.1. Cerca informació a mitjans impresos i
digitals referent a problemes mediambientals actuals i localitza pàgines i recursos web
directament relacionats amb aquests problemes. BLOC 2. L’ESPAI HUMÀ Criteris d’avaluació
/ Estàndards d’aprenentatge avaluables 1
 . Analitzar les característiques, la distribució, la
dinàmica i l’evolució de la població de les Illes Balears i d’Espanya, així com els moviments
migratoris. 2. Conèixer l’organització territorial d’Espanya. 3. Conèixer i analitzar els problemes i
els reptes mediambientals als quals han de fer front les Illes Balears i Espanya, l’origen que
tenen i les possibles vies per superar-los. 4. Conèixer els principals espais naturals protegits
peninsulars i insulars. 6. Reconèixer les característiques de les ciutats espanyoles i les diferents
formes d’ocupació de l’espai urbà. 7. Analitzar la població europea pel que fa a la distribució,
l’evolució, la dinàmica, les migracions i les polítiques de població. 8.1. Diferencia els diversos
sectors econòmics europeus. 9. Comprendre el procés d’urbanització a Europa, a Espanya i a
les Illes Balears i els pros i els contres que suposa. 10. Comentar la informació sobre la densitat
de població i les migracions en mapes del món. 11. Conèixer les característiques de diversos
tipus de sistemes econòmics. 12. Entendre la idea de desenvolupament sostenible iles
implicacions que té. 13. Localitzar els recursos agraris i naturals al mapa mundial. 14. Conèixer
la distribució desigual de les regions industrialitzades al món. 15. Analitzar l’impacte dels mitjans
de transport a l’entorn immediat. 16. Comparar les dades del pes del sector terciari d’un país
amb les del pes del sector primari i del secundari i extreure’n conclusions. 18. Identificar el
paper de grans ciutats mundials com a dinamitzadoresde l’economia de les regions en què es
troben. 21. Relacionar àrees de conflicte bèl·lic al món amb factors econòmics i polítics.
BLOC 3. LA HISTÒRIA Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge
avaluables 1
 . Entendre el procés d’hominització. 1.1. Reconeix els canvis
evolutius fins a arribar a l’espècie humana.
3. Explicar les característiques de cada temps històric i certs esdeveniments que han determinat
canvis fonamentals en el rumb de la història i distingir períodes que en faciliten l’estudi i la
interpretació. 4. Distingir la diferent escala temporal d’etapes com la prehistòria i la història
antiga. 6. Datar la prehistòria i conèixer les característiques de la vida humana corresponents
als dos períodes en què es divideix: paleolític i neolític. 7.1. Reconeix les funcions dels primers
ritus religiosos, com els de la deessa mare. 9. Conèixer l’establiment i la difusió de diferents
cultures urbanes després del neolític. 11. Reconèixer la importància del descobriment de
l’escriptura. 13. Identificar les principals característiques de la religió egípcia. 13.1. Explica com
materialitzaven els egipcis la seva creença en la vida del més enllà. 13.2. Elabora un mapa
conceptual amb els principals déus del panteó egipci. 14. Descriure alguns exemples
arquitectònics d’Egipte i de Mesopotàmia. 15. Conèixer els trets principals de les polis gregues.
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16. Entendre la transcendència dels conceptes de democràcia icolonització. 17. Distingir el
sistema polític grec de l’hel·lenístic. 
17.2. Elabora un mapa de l’imperi d’Alexandre el Gran.
19.1. Explica les característiques essencials de l’art grec i com evoluciona en el temps. 2
 0.
Caracteritzar els trets principals de la societat, l’economia i la cultura romanes. 21. Identificar i
descriure els trets característics d’obres de l’art grec i romà i diferenciar els que en són
específics. 23.1. Entén què va significar la romanització en diferents àmbits socials i geogràfics.
26.1. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i camperols. 27.2. Explica la
importància d’al-Àndalusa l’edat mitjana. 28.2. Explica la importància del Camí de Sant Jaume.
29. Comprendre les funcions diverses de l’art a l’edat mitjana. 30.1. Comprèn l’impacte d’una
crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. 32.1. Identifica trets del
Renaixement i de l’humanisme en la història europea a partir de diferent tipus de fonts
històriques. 32.2. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. 33.1.
Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. 34.1. Explica les diferents
causes que varen conduir els europeus a descobrir Amèrica, a conquerir-la i a colonitzar-la.
35.1. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts.
37. Conèixer la importància d’alguns autors i obres d’aquests segles.

6.3.- Criteris de qualificació per nivells
Criteris i instruments de qualificació i
n
d'avaluació 2
ESO

Nombre mínim de parcials per avaluació 3
Exàmens, exercicis teòrics... 50%
Pràctica, entrega de quadern, tasques... 40%
Actitud 10%
Correcció lingüística Es té
en compte

6.4.- Procediments d'avaluació
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El procés d’avaluació serà el següent:
• Avaluació inicial: 
constarà de diferents preguntes plantejades a l’inici de la
unitat, sobre conceptes i vocabulari específic, per tal de conèixer que sap
l’alumnat del tema. Es pot abordar oralment o per escrit. La forma més àgil és
plantejar-les oralment, no s’ha de pretendre que els alumnes les responguin
correctament, sinó més aviat crear dubtes i interrogants per tal de motivar-los.
Aquesta prova es realitzarà a principi de curs per saber el grau de coneixement
de l'alumne
• Avaluació formativa: Tindrà present els següents aspectes:
• Es farà una prova després de cada unitat didàctica.
• El quadern es revisarà periòdicament, qualificant-ho en el full específic que l'alumne
tindrà a la part del darrera del seu quadern. Els pares signaran la revisió del quadern.
• A l'hora de qualificar es tindrà en compte les proves o exàmens, el treball diari tant a
l'aula com a casa, així com l'actitud.
• Al llarg del curs també es tindran present els treballs i activitats diverses que
s'avaluaran, valorant els continguts, la presentació i l'ortografia.
• L'ortografia també es qualificarà en els exàmens o treballs tenint-ho en compte en la
nota.
La recuperació 
de les avaluacions suspeses es farà a final de curs. Si un alumne té
una avaluació suspesa (mínim amb un 3) i la mitjana amb la resta d’avaluacions dona
una mitjana igual o superior a 5 no haurà de recuperar a juny. En cas que l'alumne
hagués de presentar-se a la prova de setembre, el pla de recuperació consistirà en la
realització d'un examen ( suposarà el 80% de la nota ) i l'entrega del treball d'estiu (
suposant el 20% de la nota ).
Atenció a la diversitat: 
A l'alumnat amb necessitats educatives especials se'ls
avaluarà amb una prova adaptada a les seves necessitats. Un dels grans objectius de
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l’ESO és garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat, la qual cosa
s’aconsegueix amb el currículum comú, el que es proposa és respectar la diversitat de
motivacions, interessos i capacitats d’aquell, prenent diverses mesures que s’ajustin a
aquest principi (el de l’atenció a la diversitat).
Una vegada delimitats els continguts mínims per tal que els alumnes aconsegueixin les
competències bàsiques s’han de posar en pràctica els diferents recursos que possibiliten
l’atenció a la diversitat, com per exemple: ampliar o reduir els continguts segons
l’interès i la capacitat de l’alumnat, adaptar el material didàctic, variar la metodologia
segons les necessitats de l’alumne/a... Es proposaran activitats de reforç pensades per
aquells alumnes que, sense tenir cap tipus de discapacitat, no assimilen aspectes
fonamentals dels continguts de la unitat didàctica i activitats d’ampliació, orientades a
alumnes que els assoleixin satisfactòriament. Pel que respecta a l’alumnat amb algun
tipus de discapacitat (informe mèdic), es realitzarà una programació adaptada a les
seves possibilitats supervisat pel Departament d'Orientació.
6.5.- Criteris i procediments de recuperació de pendents
En el cas dels 
pendents 
se'ls donarà un pla de feina que suposarà un 20 % de la nota
i el 80% serà l'examen que es realitza es mes d'abril.
6.6.- Criteris de promoció i titulació
Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el currículum de l'educació
secundària obligatòria a les Illes Balears, la decisió sobre la promoció de l’alumne d’un
curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada per l’equip docent
de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les
competències corresponents.
La repetició de curs es considera una mesura de caràcter excepcional, que s’ha de
prendre després d’haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport per resoldre
les dificultats d’aprenentatge de l’alumne.
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Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat totes les matèries cursades
o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs
quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que
siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana
i literatura.
En cas d'abandó (una vegada fet el protocol) o no presentat en les convocatòries d'abril
o maig i setembre, no es considera cap tipus de concessió, excepte en casos
excepcionals.
En el cas dels repetidors, els docents els tindran en compte i faran un seguimet a partir
del model establert a la PGA

7.- Elements transversals
Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)
1r ESO: Educació vial. Xarxa segura. Treball cooperatiu.
2n ESO: Integració cultural. Violència de gènere. Treball cooperatiu.
3r ESO: Sexualitat. Orientació acadèmica. Violència de gènere.
4t ESO: Orientació acadèmica. Violència de gènere.
Tanmateix l'àrea de geografia i historia conté elements transversals amb les següents
àrees de la ESO: matemàtiques, biologia i geologia, llengües, plàstica, tecnologia, valors
ètics, economia, TIC.

8.- Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
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2015)

Comunicació lingüística
— Adquisició del lèxic adequat mitjançant la pràctica de l’oralitat i l’escriptura a l’aula.
— Resolució de problemes que inclouen aplicar destreses comunicatives a l’hora de
llegir, escriure, parlar, escoltar i conversar.
— Adquisició d’habilitats vinculades al tractament de la informació a través de la
producció de textos electrònics.
— Utilització del diàleg, mitjançant debats, com a eina per a la convivència, la resolució
de conflictes i el desenvolupament de les capacitats afectives.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
— Utilització d’eines matemàtiques (magnituds, percentatges, taxes, escales) per
analitzar i descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i interpretar mapes.
— Aplicació del mètode científic en tasques en les quals es duen a terme observacions,
s’estableixen hipòtesis i s’extreuen conclusions, amb l’objectiu de prendre decisions i
adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i responsabilitat.
— Coneixement de la història de la Terra i dels processos que han originat la
configuració que té actualment.
— Relació dels sabers geològics amb la producció agrícola, ramadera, marítima, minera
i industrial.
— Associació de l’aparició de noves tecnologies i avenços científics a la millora de les
condicions de vida al llarg de la història.
— Implicació en l’ús raonable dels recursos naturals, així com en la conservació del
medi ambient.
— Valoració crítica de l’impacte de les activitats humanes sobre el medi físic.
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Competència digital
— Coneixement i ús de diferents motors de cerca i bases de dades a fi de triar el més
adequat a les pròpies necessitats.
— Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar, obtenir i processar
informació de manera crítica; és a dir, per comparar-la, avaluar-ne la fiabilitat i
l’adequació i transformar-la en coneixement.
— Creació de continguts digitals en diversos formats (text, àudio, vídeo, imatges)
utilitzant els programes o les aplicacions que s’adapten millor a les tasques.
— Respecte dels principis ètics en l’ús de les fonts informàtiques i reconeixement dels
riscs associats a l’ús de recursos en línia i l’addicció a determinats aspectes de la
tecnologia digital.
— Demostració d’una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i valoració de
les fortaleses i les debilitats que presenten.
— Motivació per aprendre a emprar les tecnologies i per millorar-ne l’ús.

Aprendre a aprendre
— Coneixement dels processos per al propi aprenentatge partint del que sap, del que
desconeix, del que és capaç d’aprendre i del que li interessa.
— Obtenció d’estratègies de planificació per resoldre una tasca (pensar abans d’actuar),
supervisar el propi treball (analitzar el curs i ajustar el procés) i avaluar els resultats
obtinguts (consolidar l’aplicació del pla si ha donat bons resultats o modificar-lo si els
resultats no han estat bons).
— Ús de la motivació i la confiança per aconseguir sentir-se protagonista del procés i el
resultat de l’aprenentatge a partir de metes realistes.
— Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a la curiositat per aprendre a partir
d’experiències vitals prèvies.
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Competències socials i cíviques
— Comprensió i anàlisi crítica dels diferents codis de conducta de les societats a través
de l’estudi de la història i la geografia humana.
— Identificació de conceptes ètics relatius a la igualtat, la no-discriminació, la
democràcia i els drets humans en l’organització social, política i econòmica d’Espanya,
d’Europa i del món.
— Comprensió dels processos socials i culturals de caràcter migratori en un món
globalitzat.
— Organització de debats en els quals es respectin les diferències i se superin els
prejudicis, a fi de manifestar solidaritat i participar en la presa de decisions de forma
democràtica.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
— Elaboració de projectes mostrant creativitat i imaginació a l’hora de planificar-los,
analitzar-los, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma individual com col·lectiva dins
un equip.
— Utilització de debats sobre temes de geografia i història per saber comunicar-se,
presentar idees i negociar de manera argumentada.
— Adquisició de pensament crític i de sentit de responsabilitat.

Consciència i expressions culturals
— Coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions culturals i
artístiques com a font d’enriquiment i gaudi personal i consideració d’aquestes
manifestacions com a part de la riquesa i el patrimoni dels pobles.
— Aplicació de diferents habilitats perceptives i comunicatives i de pensament,
sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les obres artístiques i les
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manifestacions culturals i gaudir-ne.
— Identificació de la relació entre manifestacions artístiques i culturals i societat, la qual
cosa implica prendre consciència de l’evolució del pensament, dels corrents estètics, de
les modes i dels gusts.
— Respecte per la diversitat cultural i el diàleg entre cultures i societats.
— Gaudi, valoració crítica i promoció de la conservació del patrimoni cultural i artístic
com a resultat de l’evolució de les diferents cultures i demostració d’interès, estimació
i respecte per aquest patrimoni.
— Potenciació de la iniciativa, la creativitat i la imaginació mitjançant la realització de
tasques que suposin recreació, innovació i transformació.
— Promoció de la participació en activitats culturals de l’entorn immediat, la qual cosa
implica comportaments favorables a la convivència.

9.- Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE
9.1.- Plans d'actuació.
En el cas del Departament de Geografia i Història no hi ha agrupaments flexibles ni
desdoblaments, amb la qual cosa depèn de les necessitats de cada alumne el fet que
se li apliquin les corresponents adaptacions curriculars.

9.2.- Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.
Les adaptacions curriculars, que poden ser significatives o no significatives, es realitzen
en funció de dos criteris: la necessitat de l'alumnat amb algun tipus de dificultat i el
segon, que deixa a criteri del professor/-a l'adequació dels objectius i els continguts a
l'alumnat amb necessitats.
Tanmateix també es poden realitzar adaptacions no significatives (reforços) a alumnes,
encara que no estiguin diagnosticats com a necessitats específiques, sinó que presentin
algunes dificultats a l'hora d'aconseguir els objectius mínims de l'àrea.
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9.3.- Mesures individuals de suport.
Tant les adaptacions significatives com les no significatives s'utilitzen els models del
departament d'orientació disponibles al Drive del centre.
Per tal d’atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d’un alumnat molt divers
per diferents motius (nouvinguts, dificultats d’aprenentatge, manca d’hàbits de
feina,...) s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI). Aquestes poden
tenir un caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i
continguts conceptuals a avaluar, per tant l’alumne requereix un material elaborat
especialment per atendre a les seves necessitats. En el cas de les adaptacions no
significatives, no es varien objectius ni continguts de l’àrea, i el que es fa es una
adaptació dels procediments i activitats d’aprenentatge per poder assolir unes
competències adequades al nivell i a l'àrea. En tot cas es realitzen a criteri del
professorat.
Nivell Perfil Alumnes 
2n
ESO NESE 24
No inclou aquell alumnat que per dificultats d'aprenentatge se'ls pot fer una adaptació
no significativa sense que estiguin contemplats com a NESE o NEE. Si que inclou els
alumnes que estan en el programa de PMAR.

10.- Activitats complementàries i extraescolars.

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
1a avaluació

reu 3a avaluació

aluació
Preu Pendent de
Preu Pendent de
Preu Pendent de
concretar
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concretar
concretar

Preu
Preu
Preu
Preu

2n ESO Autocar

Visita a la (aprox.
Palma 6 euros,
gòtica. en la de
2n ESO)

Es té previst aprofitar tallers i/o sortides en esdeveniments puntuals que es puguin
aprofitar durant el curs. Les sortides assenyalades es faran en funció de les
particularitats de cada cas i de la disponibilitat dels sectors afectats.
PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA CURS 2019 2020 - 3r d’ESO

1.- Seqüenciació de continguts per cursos

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)

PRIMER CICLE. G
EOGRAFIA

Bloc 1. El medi físic
Aquest bloc inclou l’anàlisi i la identificació dels principals espais geogràfics i conjunts
bioclimàtics del medi balear, espanyol, europeu i mundial i les formes de representarlos cartogràficament. Alhora, també incideix en l’anàlisi de l’acció de l’home sobre el
medi ambient i la descripció de les conseqüències d’aquesta acció.
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Bloc 2. L’espai humà
En aquest bloc s’analitzen diferents aspectes de la geografia humana aplicada a l’espai
balear, espanyol, europeu i mundial, com l’organització territorial, la població i les seves
dinàmiques, la morfologia de les ciutats, els sectors econòmics i la incidència d’aquests
en la població i el territori.

2.- Objectius específics de l'àrea

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)

L’ensenyament de l’assignatura de geografia i història té els objectius següents, a fi de
contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en l’etapa de l’educació secundària
obligatòria:

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals i
les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per
comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus problemes
més rellevants.
2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del medi físic
i les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora d’emprar l’espai i
els recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, cultural, polític i
mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica específica de l’ús dels
recursos a les Illes Balears.
3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el medi
que organitzen i en el qual es desenvolupen.
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4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat
geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així
com els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears.
5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments
històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears a fi
d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc cronològic
precís.
6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del món,
d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.
7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social, cultural i
històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i respectar el
patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds positives cap a la defensa
i la conservació d’aquest patrimoni, especialment el de les Illes Balears.
8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al
vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i millorar la
comunicació.
9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques propis
de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic, estadístic i
cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i social, les biblioteques,
els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació; tractar
aquesta informació d’acord amb la finalitat que es persegueix i comunicar-la als altres
de forma organitzada i intel·ligible.
10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva,
crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com una
via necessària per solucionar els problemes humans i socials.
11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i
les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment irrenunciable
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i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i situacions discriminatòries i
injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i les persones privats
dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.
12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i
opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre judicis
de valor.

3.- Mètodes pedagògics

Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)
3.1 Mètodes i propostes didàctiques:

La matèria de ciències socials, geografia i història, a l’educació secundària obligatòria
contribueix amb els seus continguts a la consecució de les competències bàsiques que
impregnen tot el currículum d’aquesta matèria i ajuden a obtenir els seus objectius
essencials:
-Facilitar la informació necessària per situar l’alumnat al marc cultural i social on viu.
-Ajudar a analitzar i interpretar aquest coneixement amb la finalitat que l’alumne o
alumna pugui comprendre el seu món.
-Presentar els continguts amb criteris i principis metodològics encaminats a ajudar
l’alumnat a traduir els seus coneixements en comportaments socials,
democràtics, solidaris i crítics.

S’han de considerar distints aspectes que es treballaran a l'àrea de geografia i història
com:
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-La utilització de fonts i recursos didàctics variats de forma seqüencial i progressiva per
obtenir informació, per interpretar-la i comunicar-la de manera eficaç i comprensible.
-Recursos relacionats amb l’àrea a Internet (mapes virtuals, bases de dades,
estadístiques) i als mitjans de comunicació (documentals, debats, notícies, pel·lícules),
al costat dels materials tradicionals (llibre de text, la pissarra, mapes, textos per
comentar, diapositives, ...).
-Facilitació de la creació de situacions educatives que els permetin construir el seu propi
coneixement social, geogràfic i històric i valorar críticament la seva informació prèvia.
-La cosmovisió de l’alumnat. Ja que aquesta prové en gran part dels mitjans de
comunicació i respon a estereotips i informacions parcials i subjectives, convé presentar
situacions que ajudin a qüestionar-se i replantejar-se les idees prejutjades i contribuir
a canviar-les.
-L’avaluació serà individual i contínua. Individual, perquè s’avalua el progrés de cada
un dels alumnes tenint presents les seves pròpies capacitats. Contínua, perquè s’han
de valorar totes les tasques, actituds i aprenentatges de cada alumne des del principi
fins al final del curs.

Organitzar una metodologia útil del sistema comprensiu que comporta la història que
és objecte d’ensenyament i no objecte d’investigació, exigeix una doble missió:
ensenyar història i explicar, sense deixar d’ensenyar, com es construeix la història que
estem explicant. Queda clar que la tasca de l’alumnat no és aprendre a investigar, però
si que ha de saber per què la història que aprèn té les característiques d’un
aprenentatge científic i per tant metodològica- ment ben construït.
El professorat segueix unes pautes de treball que comporten induir uns aprenentatges
que són aplicables al model científic de la història encara que no es donin les premisses
d’una investigació real, és a dir: plantejament d’una hipòtesi en el marc del
comportament social, dins d’una acotació espai temporal, aplicant un mètode
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d’indagació basat en fonts històriques i un mètode crític de verificació i de construcció
d’un resultat considerat fiable dins des seu caràcter provisional. Construcció d’algun
tipus de generalització, llei i/o construcció teòrica.
És evident que s’indueix, en l’ensenyament, aquest tipus de metodologia, però el
plantejament que se'n fa s’infereix des d’uns continguts que es donen conceptualment
organitzats per la historiografia existent. És molt important, doncs, la utilització de
bibliografia que permeti a l’alumne conèixer els mètodes comparatius de les
investigacions i les construccions de models en el marc de la historiografia, si no recent,
al menys clàssica. En aquest punt, creim que la utilització de compendis i manuals que
reflecteixin els corrents científics actuals és important en el conjunt del treball del
Departament.
La metodologia es fonamenta en els dos factors clau del procés educatiu:
L’alumnat:: l’ESO es desenvolupa durant la primera etapa de l’adolescència, aquest
és un període de canvis físics i psicològics, amb conflictes i adaptacions, per donar
pas a la personalitat dels alumnes.
Aquest període es caracteritza per l’emergència i consolidació de les “operacions
formals”, el subjecte serà capaç progressivament, d’operar de forma abstracta,
d’operar amb representacions i símbols sense recórrer als elements empírics dels
quals procedeixen.
L’aprenentatge: Per dur a terme el procés d’aprenentatge i que tingui significació i
funcionalitat per l’alumnat que aprèn deurà seguir uns requisits:
• El procés d’ensenyar i aprendre es desenvoluparà en un marc ric d’estímuls
intel·lectuals, organitzatius, ètics, afectius....El caràcter i les finalitats dels
centres educatius hauran d’ajudar a crear i impulsar un ambient col·lectiu on els
alumnes puguin interioritzar els continguts.
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• Els punts més importants són:
• L’aprenentatge està condicionat pel nivell de desenvolupament operatori de
cadascun dels alumnes.
• L’aprenentatge està condicionat pels coneixements previs que cada alumne tingui
de l'àrea.
• L’aprenentatge és eficaç si parteix del que saben els alumnes. Serà significatiu,
per tant les activitats duites a terme garantiran la motivació dels alumnes per
trobar sentit a l’aprenentatge i així desenvolupar la capacitat de reflexió,
comprensió i actuació.
• L’aprenentatge serà funcional. Els continguts que volem que aprenguin estaran
connectats amb els coneixements previs i possibilitar la construcció d’esquemes
de coneixements. Per altre banda, l’estructura de l’aprenentatge possibilitarà
l’exercici i aplicació dels aprenentatges desenvolupats.
• L’aprenentatge tindrà dues dimensions complementaries:
• El domini dels continguts específics de l’àrea.
• La capacitació personal per operar en tots els àmbits disciplinars de les àrees.
En el tercer curs de la ESO durant el primer trimestre, en l'àrea de Geografia i Història,
es du a terme un projecte de Geografia amb el nom de Soclimpact, un projecte europeu
de recerca que té per objectiu avaluar els impactes ambientals i socioeconòmics del
canvi climàtic sobre les illes i que tracta transversalment amb altres àrees (Tecnologia,
Biologia, Matemàtiques, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Anglès, Música,
Plàstica, Orientació I Educació Física). La tasca a realitzar és la Història del clima, els
canvis climàtics i del nivell de la mar al llarg de la història i l’estudi d’impacte ambiental
de la costa del municipi.
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3.2 Materials i recursos didàctics
Materials didàctics
Nivell: 3r
Llibre de text Material fet pel departament
adequat a l’ús de tauletes.
Altres recursos Quadern de l'alumne.
Materials diversos d'elaboració
pròpia.
Fonts diverses a la xarxa.

4.- Temporalització
3rESO
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació
Tema 1. L'escenari físic de
Tema 10. Les migracions
Tema 10. Les migracions

les activitats humanes
5. Sector secundari:

eria, la construcció i
l'energia
Tema 9. L'estudi de la
Tema 9. L'estudi de la
població. La població
població. La població
espanyola
Tema 2. L'organització
política i territorial de les

societats
6. Sector secundari:

Tema 3. L'organització
econòmica de les societats
erciari: Els
icació i la
innovació. Els transports i el
Tema 11. Els processos
Tema 11. Els processos
d'urbanització. La ciutat.
d'urbanització. La ciutat.
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L'espai urbà en un món
turisme
global

Tema 4. Sector
8. Sector terciari: Les
Tema 12. Natura i societat:
Tema 12. Natura i societat:

ramaderia, la pesca i la
silvicultura
als i els
is
Harmonies, crisis i impactes
Harmonies, crisis i impactes

primari:L'agricultura, la

5.- Activitats i procediments d'ampliació i reforç
DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació
educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB
05/05/2011 núm. 67)
Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)
6.- Avaluació
6.1.- Criteris d'avaluació per nivells.
Els criteris generals d'avaluació són els següents:
• Identificar i localitzar les principals característiques del relleu, clima, aigua i vegetació
pròpies dels diferents medis naturals de la Terra en general i d’Europa i d’Espanya en
particular, bo i afegint-hi a més la descripció dels paisatges agraris més importants que
han sorgit com a conseqüència del treball de l’ésser humà en aquests medis.
• Assenyalar a Espanya i a Europa les ciutats i concentracions urbanes més grans i els
territoris que presenten les densitats de població més altes, bo i explicant quin tipus de
causes físiques i humanes han motivat aquest enorme desenvolupament urbà.
• Localitzar i caracteritzar a Europa i a Espanya les zones de Concentració industrial més
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important així com els centres més representatius de producció de fonts d’energia i de
primeres matèries, bo i assenyalant-hi quins són els factors físics i humans que
n’expliquen la localització.
• Localitzar les principals vies espanyoles i europees de comunicació i de Transport
terrestre reconeixent la gran influència que hi té el marc físic, sobretot el relleu en el
seu traçat o la construcció d’aquestes vies pot tenir sobre aquest medi físic.
• Identificar i localitzar les Comunitats Autònomes espanyoles i els diversos estats
d’Europa assenyalant-ne alguns desequilibris demogràfics i desigualtats econòmiques
que hi ha entre aquests territoris.
• Ordenar i representar gràficament l’evolució d’algun aspecte concret de la vida humana
al llarg de diferents etapes o èpoques històriques, tot fent servir amb exactitud i
proporcionalitat les convencions cronològiques (eixos, quadres, frisos, etc.) i les unitats
de mesura del temps.
• Identificar i situar a la cronologia les principals civilitzacions i societats històriques
anteriors a l’Edat Moderna i reconèixer-ne algun dels vestigis materials (edificis, obres
d’art, etc.) o de les seves característiques principals que les configuren.
• Analitzar les aportacions que enriqueixen el nostre patrimoni artístic i cultural i que són
més representatives dels diversos pobles i cultures que es van desenvolupar al territori
de la península Ibèrica i de les Illes Balears abans de l’Edat Moderna, a més d’identificarlos i situar-los cronològicament i geogràficament.
• Assenyalar el conjunt d’aspectes i elements, estretament vinculats entre ells, que poden
configurar o caracteritzar una determinada cultura o societat pre-industrial, analitzarlos, comprendre’ls i reconèixer-ne el valor.
• Identificar i reconèixer a la nostra Constitució els principis i institucions essencials que
són el fonament de qualsevol societat democràtica i a partir d’aquí, analitzar i debatre
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fets i actituds de la vida quotidiana.
• Identificar i reconèixer els objectius i institucions més importants de la Unió Europea i
dels països iberoamericans i, a partir d’aquí, analitzar el paper que juga Espanya entre
ells.
• Reconèixer dintre de l’estructura de la nostra societat l’existència d’una gran divisió
tècnica i social del treball i, a partir d’aquí, analitzar i valorar algun conflicte socieconòmic actual.
• Organitzar i sintetitzar les dades, idees o punts de vista complementaris, a l’entorn
d’una qüestió no estudiada prèviament, que hagin obtingut de forma explícita o
implícita, amb la lectura de diferents tipus de fonts d’informació.
• Comprovar si saben fer servir i interpretar correctament els diferents tipus de gràfics (
de barres, lineals, etc. ), els mapes topogràfics i els mapes temàtics relatius a informació
preferentment estadística.
• Participar en debats sobre alguna qüestió problemàtica de la vida quotidiana actual,
coneguda a través dels mitjans de comunicació de masses, bo i fonamentant les seves
opinions adequadament i mantenint actituds tolerants i solidàries.
6.2.- Estàndards d'aprenentatge avaluables
En aquest apartat s'han seleccionat els estàndards que s'associen a mínims.
Primer cicle.
BLOC 1. EL MEDI FÍSIC Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 1.
Analitzar i identificar les formes de representació del nostre planeta: el mapa. Localitzar espais
geogràfics i llocs en un mapa utilitzant dades de coordenades geogràfiques. 1.1. Classifica i
distingeix tipus de mapes i diferents projeccions. 1.2. Analitza un mapa de fusos horaris i
diferencia zones del planeta amb horari semblant. 1.4. Localitza espais geogràfics i llocs en un
mapa utilitzant dades de coordenades geogràfiques. 2
 . Tenir una visió global dels medis físics
balear, espanyol, europeu i mundial i de les característiques generals que presenten. 2.1. Situa
en un mapa físic les principals unitats del relleu balear, espanyol, europeu i mundial. 4
 . Situar
al mapa d’Espanya els principals elements i unitats del relleu peninsular i insular, així com els
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grans conjunts o espais bioclimàtics
.
4.1. Descriu les diferents unitats de relleu amb l’ajuda del
mapa físic d’Espanya. 5
 . Conèixer i descriure els grans conjunts bioclimàticsque conformen
l’espai geogràfic espanyol.
5.1. Localitza en un mapa els grans conjunts o espais bioclimàticsd’Espanya. 7. Situar al mapa
d’Europa els principals elements i unitats del relleu continental, així com els grans conjunts o
espais bioclimàtics
.
7.1. Localitza en un mapa els principals elements i unitats del relleu
europeu. 8.1. Classifica i localitza en un mapa els diferents tipus de clima d’Europa. 10.
Identificar i distingir les diferents representacions cartogràfiques i escala. 11.1. Localitza en un
mapa físic mundial els principals elements i referències físiques: mars i oceans, continents, i
illes i arxipèlags més importants, a més dels principals rius i cadenes muntanyoses. 11.2.
Elabora climogrames i mapes per situar els climes del món i els elements més importants
d’aquests climes. 1
 2. Conèixer l’acció de l’home sobre el medi ambient i les conseqüències
d’aquesta acció. 
12.1. Cerca informació a mitjans impresos i digitals referent a problemes
mediambientals actuals i localitza pàgines i recursos web directament relacionats amb aquests
problemes. BLOC 2. L’ESPAI HUMÀ Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge
avaluables 1
 . Analitzar les característiques, la distribució, la dinàmica i l’evolució de la
població de les Illes Balears i d’Espanya, així com els moviments migratoris. 2. Conèixer
l’organització territorial d’Espanya. 3. Conèixer i analitzar els problemes i els reptes
mediambientals als quals han de fer front les Illes Balears i Espanya, l’origen que tenen i les
possibles vies per superar-los. 4. Conèixer els principals espais naturals protegits peninsulars i
insulars. 6. Reconèixer les característiques de les ciutats espanyoles i les diferents formes
d’ocupació de l’espai urbà. 7. Analitzar la població europea pel que fa a la distribució,
l’evolució, la dinàmica, les migracions i les polítiques de població. 8.1. Diferencia els diversos
sectors econòmics europeus. 9. Comprendre el procés d’urbanització a Europa, a Espanya i a
les Illes Balears i els pros i els contres que suposa. 10. Comentar la informació sobre la
densitat de població i les migracions en mapes del món. 11. Conèixer les característiques de
diversos tipus de sistemes econòmics. 12. Entendre la idea de desenvolupament sostenible i
les implicacions que té. 13. Localitzar els recursos agraris i naturals al mapa mundial. 14.
Conèixer la distribució desigual de les regions industrialitzades al món. 15. Analitzar l’impacte
dels mitjans de transport a l’entorn immediat. 16. Comparar les dades del pes del sector terciari
d’un país amb les del pes del sector primari i del secundari i extreure’n conclusions. 18.
Identificar el paper de grans ciutats mundials com a dinamitzadoresde l’economia de les
regions en què es troben. 21. Relacionar àrees de conflicte bèl·lic al món amb factors
econòmics i polítics.

6.3.- Criteris de qualificació per nivells.
Criteris i instruments de qualificació i
r
d'avaluació 3
ESO
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Nombre mínim de parcials per avaluació 3
Exàmens, exercicis teòrics... 70%
Pràctica, entrega de quadern, tasques... 20%
Actitud 10%
Correcció lingüística Es té
en compte

6.4.- Procediments d'avaluació
El procés d’avaluació serà el següent:
• Avaluació inicial: 
constarà de diferents preguntes plantejades a l’inici de la
unitat, sobre conceptes i vocabulari específic, per tal de conèixer que sap
l’alumnat del tema. Es pot abordar oralment o per escrit. La forma més àgil és
plantejar-les oralment, no s’ha de pretendre que els alumnes les responguin
correctament, sinó més aviat crear dubtes i interrogants per tal de motivar-los.
Aquesta prova es realitzarà a principi de curs per saber el grau de coneixement
de l'alumne
• Avaluació formativa: Tindrà present els següents aspectes:
• Es farà una prova després de cada unitat didàctica.
• El quadern es revisarà periòdicament, qualificant-ho en el full específic que l'alumne
tindrà a la part del darrera del seu quadern. Els pares signaran la revisió del quadern.
• A l'hora de qualificar es tindrà en compte les proves o exàmens, el treball diari tant a
l'aula com a casa, així com l'actitud.
• Al llarg del curs també es tindran present els treballs i activitats diverses que
s'avaluaran, valorant els continguts, la presentació i l'ortografia.
• L'ortografia també es qualificarà en els exàmens o treballs tenint-ho en compte en la
nota.
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• Per obtenir una qualificació global positiva en cadascuna de les tres avaluacions i a final
de curs cal una qualificació mitjana de les proves escrites igual o superior a 3.
La recuperació 
de les avaluacions suspeses es farà a final de curs per trimestres. En
cas que l'alumne hagués de presentar-se a la prova de setembre, el pla de recuperació
consistirà en la realització d'un examen ( suposarà el 80% de la nota ) i l'entrega del
treball d'estiu ( suposant el 20% de la nota ).

Atenció a la diversitat: 
A l'alumnat amb necessitats educatives especials se'ls
avaluarà amb una prova adaptada a les seves necessitats. Un dels grans objectius de
l’ESO és garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat, la qual cosa
s’aconsegueix amb el currículum comú, el que es proposa és respectar la diversitat de
motivacions, interessos i capacitats d’aquell, prenent diverses mesures que s’ajustin a
aquest principi (el de l’atenció a la diversitat).
Una vegada delimitats els continguts mínims per tal que els alumnes aconsegueixin les
competències bàsiques s’han de posar en pràctica els diferents recursos que possibiliten
l’atenció a la diversitat, com per exemple: ampliar o reduir els continguts segons
l’interès i la capacitat de l’alumnat, adaptar el material didàctic, variar la metodologia
segons les necessitats de l’alumne/a... Es proposaran activitats de reforç pensades per
aquells alumnes que, sense tenir cap tipus de discapacitat, no assimilen aspectes
fonamentals dels continguts de la unitat didàctica i activitats d’ampliació, orientades a
alumnes que els assoleixin satisfactòriament. Pel que respecta a l’alumnat amb algun
tipus de discapacitat (informe mèdic), es realitzarà una programació adaptada a les
seves possibilitats supervisat pel Departament d'Orientació.
6.5.- Criteris i procediments de recuperació de pendents
En el cas dels 
pendents 
se'ls donarà un pla de feina que suposarà un 20 % de la nota
i el 80% serà l'examen que es realitza es mes d'abril.
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6.6.- Criteris de promoció i titulació
Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el currículum de l'educació
secundària obligatòria a les Illes Balears, la decisió sobre la promoció de l’alumne d’un
curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada per l’equip docent
de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les
competències corresponents.
La repetició de curs es considera una mesura de caràcter excepcional, que s’ha de
prendre després d’haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport per resoldre
les dificultats d’aprenentatge de l’alumne.
Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat totes les matèries cursades
o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs
quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que
siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana
i literatura.
En cas d'abandó (una vegada fet el protocol) o no presentat en les convocatòries d'abril
o maig i setembre, no es considera cap tipus de concessió, excepte en casos
excepcionals.
En el cas dels repetidors, els docents els tindran en compte i faran un seguimet a partir
del model establert a la PGA.
7.- Elements transversals
Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)
1r ESO: Educació vial. Xarxa segura. Treball cooperatiu.
2n ESO: Integració cultural. Violència de gènere. Treball cooperatiu.
3r ESO: Sexualitat. Orientació acadèmica. Violència de gènere.
4t ESO: Orientació acadèmica. Violència de gènere.
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Tanmateix l'àrea de geografia i historia conté elements transversals amb les següents
àrees de la ESO: matemàtiques, biologia i geologia, llengües, plàstica, tecnologia, valors
ètics, economia, TIC.

8.- Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)

Comunicació lingüística

— Adquisició del lèxic adequat mitjançant la pràctica de l’oralitat i l’escriptura a l’aula.
— Resolució de problemes que inclouen aplicar destreses comunicatives a l’hora de
llegir, escriure, parlar, escoltar i conversar.
— Adquisició d’habilitats vinculades al tractament de la informació a través de la
producció de textos electrònics.
— Utilització del diàleg, mitjançant debats, com a eina per a la convivència, la resolució
de conflictes i el desenvolupament de les capacitats afectives.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

— Utilització d’eines matemàtiques (magnituds, percentatges, taxes, escales) per
analitzar i descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i interpretar mapes.
— Aplicació del mètode científic en tasques en les quals es duen a terme observacions,
s’estableixen hipòtesis i s’extreuen conclusions, amb l’objectiu de prendre decisions i
adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i responsabilitat.
— Coneixement de la història de la Terra i dels processos que han originat la
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configuració que té actualment.
— Relació dels sabers geològics amb la producció agrícola, ramadera, marítima, minera
i industrial.
— Associació de l’aparició de noves tecnologies i avenços científics a la millora de les
condicions de vida al llarg de la història.
— Implicació en l’ús raonable dels recursos naturals, així com en la conservació del
medi ambient.
— Valoració crítica de l’impacte de les activitats humanes sobre el medi físic.

Competència digital

— Coneixement i ús de diferents motors de cerca i bases de dades a fi de triar el més
adequat a les pròpies necessitats.
— Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar, obtenir i processar
informació de manera crítica; és a dir, per comparar-la, avaluar-ne la fiabilitat i
l’adequació i transformar-la en coneixement.
— Creació de continguts digitals en diversos formats (text, àudio, vídeo, imatges)
utilitzant els programes o les aplicacions que s’adapten millor a les tasques.
— Respecte dels principis ètics en l’ús de les fonts informàtiques i reconeixement dels
riscs associats a l’ús de recursos en línia i l’addicció a determinats aspectes de la
tecnologia digital.
— Demostració d’una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i valoració de
les fortaleses i les debilitats que presenten.
— Motivació per aprendre a emprar les tecnologies i per millorar-ne l’ús.

Aprendre a aprendre
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— Coneixement dels processos per al propi aprenentatge partint del que sap, del que
desconeix, del que és capaç d’aprendre i del que li interessa.
— Obtenció d’estratègies de planificació per resoldre una tasca (pensar abans d’actuar),
supervisar el propi treball (analitzar el curs i ajustar el procés) i avaluar els resultats
obtinguts (consolidar l’aplicació del pla si ha donat bons resultats o modificar-lo si els
resultats no han estat bons).
— Ús de la motivació i la confiança per aconseguir sentir-se protagonista del procés i el
resultat de l’aprenentatge a partir de metes realistes.
— Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a la curiositat per aprendre a partir
d’experiències vitals prèvies.

Competències socials i cíviques

— Comprensió i anàlisi crítica dels diferents codis de conducta de les societats a través
de l’estudi de la història i la geografia humana.
— Identificació de conceptes ètics relatius a la igualtat, la no-discriminació, la
democràcia i els drets humans en l’organització social, política i econòmica d’Espanya,
d’Europa i del món.
— Comprensió dels processos socials i culturals de caràcter migratori en un món
globalitzat.
— Organització de debats en els quals es respectin les diferències i se superin els
prejudicis, a fi de manifestar solidaritat i participar en la presa de decisions de forma
democràtica.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

— Elaboració de projectes mostrant creativitat i imaginació a l’hora de planificar-los,
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analitzar-los, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma individual com col·lectiva dins
un equip.
— Utilització de debats sobre temes de geografia i història per saber comunicar-se,
presentar idees i negociar de manera argumentada.
— Adquisició de pensament crític i de sentit de responsabilitat.

Consciència i expressions culturals

— Coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions culturals i
artístiques com a font d’enriquiment i gaudi personal i consideració d’aquestes
manifestacions com a part de la riquesa i el patrimoni dels pobles.
— Aplicació de diferents habilitats perceptives i comunicatives i de pensament,
sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les obres artístiques i les
manifestacions culturals i gaudir-ne.
— Identificació de la relació entre manifestacions artístiques i culturals i societat, la qual
cosa implica prendre consciència de l’evolució del pensament, dels corrents estètics, de
les modes i dels gusts.
— Respecte per la diversitat cultural i el diàleg entre cultures i societats.
— Gaudi, valoració crítica i promoció de la conservació del patrimoni cultural i artístic
com a resultat de l’evolució de les diferents cultures i demostració d’interès, estimació
i respecte per aquest patrimoni.
— Potenciació de la iniciativa, la creativitat i la imaginació mitjançant la realització de
tasques que suposin recreació, innovació i transformació.
— Promoció de la participació en activitats culturals de l’entorn immediat, la qual cosa
implica comportaments favorables a la convivència.

9.- Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE
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9.1.- Plans d'actuació
En el cas del Departament de Geografia i Història no hi ha agrupaments flexibles ni
desdoblaments, amb la qual cosa depèn de les necessitats de cada alumne el fet que
se li apliquin les corresponents adaptacions curriculars.

9.2.- Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars
Les adaptacions curriculars, que poden ser significatives o no significatives, es realitzen
en funció de dos criteris: la necessitat de l'alumnat amb algun tipus de dificultat i el
segon, que deixa a criteri del professor/-a l'adequació dels objectius i els continguts a
l'alumnat amb necessitats.
Tanmateix també es poden realitzar adaptacions no significatives (reforços) a alumnes,
encara que no estiguin diagnosticats com a necessitats específiques, sinó que presentin
algunes dificultats a l'hora d'aconseguir els objectius mínims de l'àrea.

9.3.- Mesures individuals de suport
Tant les adaptacions significatives com les no significatives s'utilitzen els models del
departament d'orientació disponibles al Drive del centre.
Per tal d’atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d’un alumnat molt divers
per diferents motius (nouvinguts, dificultats d’aprenentatge, manca d’hàbits de
feina,...) s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI). Aquestes poden
tenir un caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i
continguts conceptuals a avaluar, per tant l’alumne requereix un material elaborat
especialment per atendre a les seves necessitats. En el cas de les adaptacions no
significatives, no es varien objectius ni continguts de l’àrea, i el que es fa es una
adaptació dels procediments i activitats d’aprenentatge per poder assolir unes
competències adequades al nivell i a l'àrea. En tot cas es realitzen a criteri del
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r
professorat. Nivell Perfil Alumnes 3
 ESO NESE 11

No inclou aquell alumnat que per dificultats d'aprenentatge se'ls pot fer una adaptació
no significativa sense que estiguin contemplats com a NESE o NEE. Si que inclou els
alumnes que estan en el programa de PMAR.

10.- Activitats complementàries i extraescolars.

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
Preu
Preu
Preu

1a avaluació

ó
Preu 3a avaluació

Sortida

Preu 3a avaluació

Pollença Preu Pendent de
Preu Pendent de
Preu Pendent de

Lluc

concretar
concretar
concretar
Preu

Es té previst aprofitar tallers i/o sortides en esdeveniments puntuals que es puguin
aprofitar durant el curs. Les sortides assenyalades es faran en funció de les
particularitats de cada cas i de la disponibilitat dels sectors afectats.
PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA CURS 2019 2020 de 4rt ESO.
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1.- Seqüenciació de continguts per cursos

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)

SEGON CICLE. H
ISTÒRIA

Bloc 1. El segle XVIII a Europa fins al 1789
En aquest bloc els continguts s’orienten a fer que els alumnes coneguin l’Antic Règim,
la revolució científica i la Il·lustració, així com les conseqüències polítiques,
econòmiques i socials que varen tenir.

Bloc 2. L’era de les revolucions liberals
Aquest bloc es dedica a analitzar les revolucions burgeses i liberals als Estats Units i a
França, Espanya i Iberoamèrica des del segle XVIII fins a la primera meitat del segle
XIX. També s’hi analitza el procés descolonitzador americà i l’aparició dels moviments
nacionalistes a Europa.

Bloc 3. La revolució industrial
Aquest bloc es dedica a analitzar la revolució industrial a la Gran Bretanya i la
industrialització a Europa, a Espanya i a les Illes Balears i les conseqüències
econòmiques i socials que aquest fenomen té.

Bloc 4. L’imperialisme del segle XIX i la Primera Guerra Mundial
En aquest bloc s’identifiquen els fets que varen provocar els imperialismes i la Primera
Guerra Mundial i s’hi estudien les conseqüències d’aquests fets, així com la Revolució
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Russa i l’extensió de les idees d’esquerres per la resta d’Europa.

Bloc 5. L’època d’entreguerres (1919-1945)
Aquest bloc analitza el període entre les dues guerres mundials, el crac del 29 i la
depressió dels anys trenta, l’auge dels feixismes a Europa, la II República i la Guerra
Civil espanyola.
Bloc 6. Les causes i les conseqüències de la Segona Guerra Mundial (1939-1945)
El bloc es dedica a analitzar la Segona Guerra Mundial, les causes que la provoquen i
les conseqüències geopolítiques que se’n deriven. També s’hi inclouen els inicis dels
processos de descolonització.

Bloc 7. L’estabilització del capitalisme i l’aïllament econòmic del bloc soviètic
Aquest bloc es dedica a entendre la divisió del món en dos blocs antagònics amb diferent
ideologia i concepcions polítiques i econòmiques distintes. Així mateix, també s’hi
estudia i analitza la dictadura de Franco a Espanya.

Bloc 8. El món recent entre els segles XX i XXI
En aquest bloc s’analitzen els canvis produïts al món després de la caiguda de l’URSS i
altres règims comunistes. També s’hi analitzen els principals fets que varen provocar el
canvi polític i social a Espanya després del 1975. A més a més, comprèn l’estudi del
procés de construcció de la Unió Europea.

Bloc 9. La revolució tecnològica i la globalització al final del segle XX i principi del XXI
El bloc es dedica a analitzar la globalització i les interrelacions mundials que s’han
produït arran de la darrera revolució tecnològica.

Bloc 10. La relació entre el passat, el present i el futur a través de la història i la
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geografia
El darrer bloc té per objecte l’estudi de les interaccions que s’estableixen a les societats
mitjançant la relació entre el passat i el present per conformar i entendre el futur.

2.- Objectius específics de l'àrea

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)

L’ensenyament de l’assignatura de geografia i història té els objectius següents, a fi de
contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en l’etapa de l’educació secundària
obligatòria:
1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals i
les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per
comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus problemes
més rellevants.
2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del medi físic
i les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora d’emprar l’espai i
els recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, cultural, polític i
mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica específica de l’ús dels
recursos a les Illes Balears.
3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el medi
que organitzen i en el qual es desenvolupen.
4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat
geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així
com els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears.
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5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments
històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears a fi
d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc cronològic
precís.
6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del món,
d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.
7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social, cultural i
històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i respectar el
patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds positives cap a la defensa
i la conservació d’aquest patrimoni, especialment el de les Illes Balears.
8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al
vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i millorar la
comunicació.
9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques propis
de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic, estadístic i
cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i social, les biblioteques,
els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació; tractar
aquesta informació d’acord amb la finalitat que es persegueix i comunicar-la als altres
de forma organitzada i intel·ligible.
10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva,
crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com una
via necessària per solucionar els problemes humans i socials.
11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i
les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment irrenunciable
i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i situacions discriminatòries i
injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i les persones privats
dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.

PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i
opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre judicis
de valor.

Pel que fa al 4rt de PRAQ que s'inicia aquest curs 29018-2019 els membres del
departament consideren, en reunió de dia 20 de setembre de 2018, que l'alumnat ha
d'assolir els següents objectius:

1. Reconèixer els mecanismes essencials que regeixen el funcionament dels fets socials
i econòmics dins de l’estructura de la nostra societat i, d’aquesta manera, comprendre
i saber analitzar els problemes més urgents de les societats contemporànies (la
immigració, la globalització, les desigualtats socioeconòmiques, etc.) (3, 8)
2. Adquirir i utilitzar el vocabulari específic de l’àrea amb precisió i rigor. (8)
3. Obtenir i relacionar informació de fonts de diversos tipus i saber manejar i interpretar
correctament diversos instruments de treball geogràfic com les gràfiques, els mapes,
les sèries estadístiques, etc. (7, 8)
4. Utilitzar les noves tecnologies d’informació i de la comunicació per a la cerca, la gestió
i el tractament de la informació. (9, 7, 8)
5. Analitzar els principals trets econòmics, socials i polítics de l’Antic Règim i descriure
la fallida de l’absolutisme al segle XVIII. (4, 8)
6. Analitzar les causes de la instauració de la monarquia borbònica a Espanya al segle
XVIII i els principals trets de la política autoritària i centralista del reformisme borbònic.
(4, 8, 11).
7. Conèixer les repercussions de la política centralista de la monarquia borbònica sobre
l’organització política, social i econòmica de Balears al segle XVIII. (4, 8)
8. Conèixer el pensament il·lustrat europeu en els seus vessants econòmics i polítics, i
identificar-ne els principals pensadors amb les seves aportacions. (6, 8, 12)
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9. Comprendre la ruptura històrica que va representar la Revolució Francesa analitzant
les novetats polítiques que va aportar i reconèixer les causes i les idees que van conduir
a la Restauració europea. (3, 4, 8, 11)
10. Conèixer i diferenciar les revolucions liberals esdevingudes al segle XIX identificant
els conceptes de nacionalisme i liberalisme tot fent una especial atenció a la seva
influència en els processos d’unificació alemany i italià. (3, 4, 8)
11. Conèixer les bases de la revolució industrial, les noves fonts d’energia, els sectors
industrials, la revolució dels transports, l’organització del moviment obrer i les noves
ideologies: marxisme, anarquisme i internacionalisme. (3, 5, 7, 8)
12. Analitzar el desenvolupament polític d’Espanya i de Balears durant el segle XIX: la
crisi de l’Antic Règim, la restauració de l’absolutisme, la independència de les colònies
americanes, la revolució liberal, el Sexenni Democràtic i la Restauració. (5, 7, 8)
13. Reconèixer les transformacions demogràfiques i agrícoles del segle XIX a Espanya
tot fent una atenció especial a Catalunya. (4, 5, 8)
14. Analitzar les particularitats artístiques, polítiques, econòmiques i socials de
l'Espanya del segle XIX. (4, 5, 6, 8)
15. Explicar les causes de l’expansió colonial i de la Primera Guerra Mundial, així com
les seves conseqüències a Europa. (4, 7, 8, 11, 10, 12)
16. Conèixer els principals corrents artístics i culturals del segle XIX a Europa tot
diferenciant els principals autors i les obres més significatius del període. (5, 6, 8)
17. Conèixer les característiques principals del període d’entreguerres: la Revolució
russa, el crac del 29 i la gran depressió, el feixisme italià i el nazisme alemany. (4, 8,
10, 11, 12)
18. Conèixer la història espanyola des de la crisi de la Restauració a la Guerra Civil. (4,
8, 11)
19. Explicar les causes i les conseqüències de la Segona Guerra Mundial. (4, 8, 11)
20. Identificar els aspectes més significatius del món bipolar (Guerra Freda) i les
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característiques de cadascun dels blocs: el capitalista i el socialista/comunista. (4,8)
21. Conèixer les causes de la caiguda dels blocs i les característiques principals del món
actual.( 4, 8, 11)
22. Analitzar l’evolució dels aspectes econòmics, polítics i socials del règim franquista
a Espanya. (4, 8, 10)
23. Conèixer el procés de transició cap a la democràcia que es va iniciar amb la mort
de Franco, tot fent una especial atenció a Balears. (4, 8, 10)
24. Caracteritzar l’Estat del Benestar i establir la seva implantació al territori espanyol
com a resultat del desenvolupament democràtic de la societat espanyola i catalana. (4,
8) 25. Conèixer l’alternança en el poder de diferents grups polítics a Espanya i Catalunya
des de la transició democràtica fins als nostres dies. (4, 10)
26. Identificar els principis que regeixen la Constitució espanyola de 1978, la seva
organització estatal i valorar-la com a garantia de les llibertats individuals i col·lectives.
(4, 8, 10)
27. Explicar els diferents mecanismes de participació de la ciutadania espanyola en
l’exercici del poder a escala continental, estatal i autonòmica, reconèixer la funció dels
partits polítics i identificar els partits polítics més importants d’Espanya, tot fent
referència a Balears. (8, 10)
28. Identificar els principals corrents artístics del segle XX en el món tot fent atenció a
la contribució espanyola a les arts figuratives durant aquest segle, tant en pintura,
escultura com arquitectura. (6, 8)
29. Explicar les raons de la globalització econòmica a escala planetària i conèixer les
seves repercussions. (4, 8)
30. Identificar les diferents àrees geopolítiques, econòmiques i culturals del món;
analitzar els fluxos comercials i els principals problemes de desequilibri socioeconòmic
existents entre elles. (8)
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31. Sensibilitzar-se amb els principals problemes del món actual (el desigual accés als
recursos, la globalització, els conflictes polítics, etc.), tot entenent-los com una
problemàtica en què tots hi estem implicats i de la qual tots som responsables. (3, 4,
8, 10)
32. Analitzar els problemes derivats del desigual accés a la riquesa en el món (fam,
baix nivell educatiu, desequilibris demogràfics, etc.) i reflexionar sobre l’actuació dels
organismes que tracten de lluitar contra la pobresa. (8, 10)
33. Reconèixer les característiques singulars del patrimoni natural, històric i artístic
d’Espanya, tot assumint les responsabilitats que suposa la seva protecció i conservació.
(5, 6, 8)
34. Valorar la diversitat cultural al món, a Espanya i a Catalunya, i ser respectuosos i
tolerants amb les actituds, creences i formes de vida de persones o grups que pertanyen
a societats o cultures diferents a la pròpia. (5, 6, 8, 10, 12)
35. Apreciar els drets i llibertats de les persones com una fita irrenunciable de la
humanitat, denunciar les actituds discriminatòries i injustes, i mostrar-se solidari amb
els qui estiguin privats dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris. (8, 10, 11,
12)
36. Reconèixer les actituds i situacions discriminatòries que s’han esdevingut al llarg de
la història per raons de raça, sexe, religió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social, i mostrar una actitud solidària amb els individus i col·lectivitats que
han estat objecte d’aquesta discriminació. ( 4, 8, 10, 11, 12)
(Els nombres entre parèntesis (1, 2,...) indiquen l’objectiu general de l’àrea de Ciències
Socials, Geografia i Història al qual fa referència cadascun dels objectius del Quart
Curs.)

3.- Mètodes pedagògics
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Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)
3.1 Mètodes i propostes didàctiques:

La matèria de ciències socials, geografia i història, a l’educació secundària obligatòria
contribueix amb els seus continguts a la consecució de les competències bàsiques que
impregnen tot el currículum d’aquesta matèria i ajuden a obtenir els seus objectius
essencials:
-Facilitar la informació necessària per situar l’alumnat al marc cultural i social on viu.
-Ajudar a analitzar i interpretar aquest coneixement amb la finalitat que l’alumne o
alumna pugui comprendre el seu món.
-Presentar els continguts amb criteris i principis metodològics encaminats a ajudar
l’alumnat a traduir els seus coneixements en comportaments socials,
democràtics, solidaris i crítics.

La metodologia intentarà motivar i afavorir els diferents estils d'aprenentatge de
l'alumnat, amb el recurs a la diversitat de mètodes, materials didàctics i procediments
per a l'ensenyament i aprenentatge, per a la consecució de les competències claus i els
criteris d'avaluació del quart curs d'Educació secundària que concreten a la programació
de PRAQ. Amb aquest objectiu, es prioritzarà l'aprenentatge actiu, que permeti a
l'alumnat construir els seus coneixements, desenvolupar l'autonomia i l'interès en el
treball i millorar l'organització i les relacions interpersonals, amb el recurs al treball
cooperatiu, metodologia per projectes, resolució de problemes, etc.

S’han de considerar distints aspectes que es treballaran a l'àrea de geografia i història
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com:
-La utilització de fonts i recursos didàctics variats de forma seqüencial i progressiva per
obtenir informació, per interpretar-la i comunicar-la de manera eficaç i comprensible.
-Recursos relacionats amb l’àrea a Internet (mapes virtuals, bases de dades,
estadístiques) i als mitjans de comunicació (documentals, debats, notícies, pel·lícules),
al costat dels materials tradicionals (llibre de text, la pissarra, mapes, textos per
comentar, diapositives, ...).
-Facilitació de la creació de situacions educatives que els permetin construir el seu propi
coneixement social, geogràfic i històric i valorar críticament la seva informació prèvia.
-La cosmovisió de l’alumnat. Ja que aquesta prové en gran part dels mitjans de
comunicació i respon a estereotips i informacions parcials i subjectives, convé presentar
situacions que ajudin a qüestionar-se i replantejar-se les idees prejutjades i contribuir
a canviar-les.
-L’avaluació serà individual, contínua i diversificada. Individual, perquè s’avalua el
progrés de cada un dels alumnes tenint presents les seves pròpies capacitats. Contínua,
perquè s’han de valorar totes les tasques, actituds i aprenentatges de cada alumne des
del principi fins al final del curs. Diversificada perquè s'adaptarà als diferents estils
d’aprenentatge.

Organitzar una metodologia útil del sistema comprensiu que comporta la història que
és objecte d’ensenyament i no objecte d’investigació, exigeix una doble missió:
ensenyar història i explicar, sense deixar d’ensenyar, com es construeix la història que
estem explicant. Queda clar que la tasca de l’alumnat no és aprendre a investigar, però
si que ha de saber per què la història que aprèn té les característiques d’un
aprenentatge científic i per tant metodològica- ment ben construït.
El professorat segueix unes pautes de treball que comporten induir uns aprenentatges
que són aplicables al model científic de la història encara que no es donin les premisses
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d’una investigació real, és a dir: plantejament d’una hipòtesi en el marc del
comportament social, dins d’una acotació espai temporal, aplicant un mètode
d’indagació basat en fonts històriques i un mètode crític de verificació i de construcció
d’un resultat considerat fiable dins des seu caràcter provisional. Construcció d’algun
tipus de generalització, llei i/o construcció teòrica.
És evident que s’indueix, en l’ensenyament, aquest tipus de metodologia, però el
plantejament que se'n fa s’infereix des d’uns continguts que es donen conceptualment
organitzats per la historiografia existent. És molt important, doncs, la utilització de
bibliografia que permeti a l’alumne conèixer els mètodes comparatius de les
investigacions i les construccions de models en el marc de la historiografia, si no recent,
al menys clàssica. En aquest punt, creim que la utilització de compendis i manuals que
reflecteixin els corrents científics actuals és important en el conjunt del treball del
Departament.
La metodologia es fonamenta en els dos factors clau del procés educatiu:
L’alumnat:: l’ESO es desenvolupa durant la primera etapa de l’adolescència, aquest
és un període de canvis físics i psicològics, amb conflictes i adaptacions, per donar
pas a la personalitat dels alumnes.
Aquest període es caracteritza per l’emergència i consolidació de les “operacions
formals”, el subjecte serà capaç progressivament, d’operar de forma abstracta,
d’operar amb representacions i símbols sense recórrer als elements empírics dels
quals procedeixen.
L’aprenentatge: Per dur a terme el procés d’aprenentatge i que tingui significació i
funcionalitat per l’alumnat que aprèn deurà seguir uns requisits:
• El procés d’ensenyar i aprendre es desenvoluparà en un marc ric d’estímuls
intel·lectuals, organitzatius, ètics, afectius....El caràcter i les finalitats dels
centres educatius hauran d’ajudar a crear i impulsar un ambient col·lectiu on els
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alumnes puguin interioritzar els continguts.
• Els punts més importants són:
• L’aprenentatge està condicionat pel nivell de desenvolupament operatori de
cadascun dels alumnes.
• L’aprenentatge està condicionat pels coneixements previs que cada alumne tingui
de l'àrea.
• L’aprenentatge és eficaç si parteix del que saben els alumnes. Serà significatiu,
per tant les activitats duites a terme garantiran la motivació dels alumnes per
trobar sentit a l’aprenentatge i així desenvolupar la capacitat de reflexió,
comprensió i actuació.
• L’aprenentatge serà funcional. Els continguts que volem que aprenguin estaran
connectats amb els coneixements previs i possibilitar la construcció d’esquemes
de coneixements. Per altre banda, l’estructura de l’aprenentatge possibilitarà
l’exercici i aplicació dels aprenentatges desenvolupats.
• L’aprenentatge tindrà dues dimensions complementaries:
• El domini dels continguts específics de l’àrea.
• La capacitació personal per operar en tots els àmbits disciplinars de les àrees.
3.2 Materials i recursos didàctics
Materials didàctics
Nivell: 4t
Llibre de text Material creat pel professorat del
departament.
Altres recursos Quadern de l'alumne.
Materials diversos d'elaboració
pròpia.
Fonts diverses a la xarxa.
4.- Temporalització
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Temporització continguts nuclears CURS 4o ESO 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació
Tema 1. La crisi de l’Antic Règim
Tema 6. La Revolució Russa i el període d’entre guerres.
Tema 4. Espanya en el segle XIX. Tema 2. liberals i nacionalisme Revolucions
Tema 7. Totalitarismes Tema 10. Espanya: de la
Crisi del 98 a la Guerra Civil Tema 3. Les revolucions industrials i els canvis socials
Tema 8. La Segona Guerra Mundial
Tema 11. Espanya: de la dictadura a la democràcia
Tema 5. Imperialisme, guerra i revolució
Tema 9. descolonització Guerra freda i
Tema 12. El món actual
5.- Activitats i procediments d'ampliació i reforç
DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació
educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB
05/05/2011 núm. 67)
Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)
6.- Avaluació
6.1.- Criteris d'avaluació
Els criteris generals d'avaluació són els següents:
• Ordenar i representar gràficament l’evolució d’algun aspecte concret de la vida humana
al llarg de diferents etapes o èpoques històriques, tot fent servir amb exactitud i
proporcionalitat les convencions cronològiques (eixos, quadres, frisos, etc.) i les unitats
de mesura del temps.
• Participar en debats sobre alguna qüestió problemàtica de la vida quotidiana actual,
coneguda a través dels mitjans de comunicació de masses, bo i fonamentant les seves
opinions adequadament i mantenint actituds tolerants i solidàries.
• - Explicar el sentit polític, social i econòmic de l’Antic Règim.
• - Conèixer l’abast de la Il·lustració com a nou moviment cultural i social a Europa i
a Amèrica.
• - Identificar els principals fets de les revolucions burgeses als Estats Units, França i
Espanya.
• - Comprendre l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris del segle XVIII.
• - Identificar els principals fets de les revolucions liberals a Europa i a Amèrica.
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• - Comprovar l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris de la primera
meitat del segle XIX.
• - Descriure els fets rellevants de la revolució industrial i l’encadenament causal
d’aquests fets.
• - Analitzar l’evolució dels canvis econòmics a Espanya i a les Illes Balears arran de
la industrialització parcial del país.
• - Identificar les potències imperialistes i el repartiment del poder econòmic i polític
al món al darrer quart del segle XIX i al principi del XX.
• Establir jerarquies causals (aspecte, escala temporal) de l’evolució de l’imperialisme.
• - Conèixer els principals esdeveniments de la Gran Guerra, les connexions amb la
Revolució Russa i les conseqüències del Tractat de Versalles i dels altres tractats.
• Esquematitzar l’origen, el desenvolupament i les conseqüències de la Revolució
Russa.
• - Conèixer i comprendre els esdeveniments, les fites i els processos més importants
del període d’entreguerres, o les dècades 1919-1939, a Europa i a Espanya.
• - Analitzar què va conduir a l’apogeu dels feixismes a Europa.
• - Conèixer els principals fets de la Segona Guerra Mundial.
• - Entendre el concepte de guerra total.
• - Entendre el context en el qual es va desenvolupar l’Holocaust durant la guerra
europea i les conseqüències que va tenir.
• - Organitzar els fets més importants de la descolonització de postguerra al segle XX.
• - Comprendre els límits de la descolonització i de la independència en un món
desigual.
• - Entendre els avenços econòmics dels règims soviètics i els perills del seu aïllament
intern, així com els avenços econòmics de l’estat del benestar a Europa.
• - Comprendre el concepte de guerra freda en el context posterior al 1945 i les
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relacions entre els dos blocs: EUA i URSS.
• - Explicar les causes de l’establiment d’una dictadura a Espanya després de la Guerra
Civil i com va anar evolucionant aquesta dictadura del 1939 al 1975.
• - Comprendre el concepte de crisi econòmica i la repercussió mundial que té en un
cas concret.
• - Interpretar processos de canvis econòmics, socials i polítics mundials a mitjà
termini.
• - Conèixer les causes i les conseqüències immediates de l’ensorrament de l’URSS i
altres règims soviètics.
• - Conèixer els principals fets que varen conduir al canvi polític i social a Espanya
després del 1975 i valorar diferents interpretacions d’aquest procés.
• - Entendre l’evolució de la construcció de la Unió Europea.
• - Definir el concepte de globalització i identificar-ne alguns factors.
• - Identificar alguns dels canvis fonamentals que suposa la revolució tecnològica.
• - Reconèixer l’impacte local, regional, nacional i global d’aquests canvis, preveure
possibles escenaris més o menys desitjables relacionats amb qüestions
mediambientals transnacionals i discutir les noves realitats de l’espai globalitzat.
• - Reconèixer que el passat “no és mort i enterrat”, sinó que determina el present i els
diversos possibles futurs i espais o hi influeix.

6.2.- Estàndards d'aprenentatge avaluables
En aquest apartat s'han seleccionat els estàndards que s'associen a mínims.
t
4
curs ESO.

Per al grup de 4t curs de PRAQ, l'avaluació s'ajustarà a la consecució dels criteris d'avaluació
del quart curs d'aquesta etapa, que es concreten a l'apartat 6.1.
BLOC 1. EL SEGLE XVIII A EUROPA FINS AL 1789 Criteris d’avaluació / Estàndards
d’aprenentatge avaluables 1. Explicar el sentit polític, social i econòmic de l’Antic Règim. 1.1.
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Distingeix conceptes històrics com A
 ntic Règimi Il·lustració. 3
 . Conèixer l’abast de la Il·lustració
com a nou moviment cultural i social a Europa i a Amèrica.
BLOC 2. L’ERA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS Criteris d’avaluació / Estàndards
d’aprenentatge avaluables 1. Identificar els principals fets de les revolucions burgeses als
Estats Units, França, Espanya i Iberoamèrica. 2. Comprendre l’abast i les limitacions dels
processos revolucionaris del segle XVIII. 3. Identificar els principals fets de les revolucions
liberals a Europa i a Amèrica. 
BLOC 3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL Criteris d’avaluació /
Estàndards d’aprenentatge avaluables 1. Descriure els fets rellevants de la revolució
industrial i l’encadenament causal
d’aquests fets. 4. Analitzar l’evolució dels canvis econòmics a Espanya i a les Illes Balears arran
de la industrialització parcial del país. BLOC 4. L’IMPERIALISME DEL SEGLE XIX I LA
PRIMERA GUERRA MUNDIAL Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
3. Conèixer els principals esdeveniments de la Gran Guerra, les connexions amb la Revolució
Russa i les conseqüències del Tractat de Versalles i dels altres tractats 3.2. Analitza el nou
mapa polític d’Europa. 4. Esquematitzar l’origen, el desenvolupament i les conseqüències de la
Revolució Russa. 6. Relacionar moviments culturals com el romanticisme en diferents àrees i
reconèixer l’originalitat de moviments artístics com l’impressionisme, l’expressionisme i altres
ismesa Europa.
BLOC 5. L’ÈPOCA D’ENTREGUERRES (1919-1945) Criteris d’avaluació / Estàndards
d’aprenentatge avaluables 1. Conèixer i comprendre els esdeveniments, les fites i els
processos més importants del període d’entreguerres, o les dècades 1919-1939, especialment a
Europa. 1.3. Discuteix les causes de la lluita pel sufragi de la dona. 2.1. Explica les principals
reformes durant la II República espanyola i les reaccions a aquestes reformes. 2.2. Explica les
causes de la Guerra Civil espanyola en el context europeu i internacional. 3.1. Explica diversos
factors que varen fer possible l’apogeu del feixisme a Europa. B
 LOC 6. LES CAUSES I LES
CONSEQÜÈNCIES DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) Criteris d’avaluació
/
Estàndards d’aprenentatge avaluables 1. Conèixer els principals fets de la Segona Guerra
Mundial. 2. Entendre el concepte de guerra total. 4.1. Reconeix la significació de l’Holocaust en
la història mundial. 5.1. Descriu els fets més rellevants del procés de descolonització.
BLOC 7. L’ESTABILITZACIÓ DEL CAPITALISME I L’AÏLLAMENT ECONÒMIC DEL BLOC
SOVIÈTIC Criteris d’avaluació/ Estàndards d’aprenentatge avaluables 2. Comprendre el
concepte de guerra fredae
 n el context posterior al 1945 i les relacions entre els dos blocs: EUA i
URSS. 2.1. Descriu les conseqüències de la guerra del Vietnam. 3
 . Explicar les causes de
l’establiment d’una dictadura a Espanya després de la Guerra Civil i com va anar evolucionant
aquesta dictadura del 1939 al 1975. 3.1. Coneix la situació de la postguerra i la repressió a
Espanya i les diferents fases de la dictadura de Franco.
BLOC 8. EL MÓN RECENT ENTRE ELS SEGLES XX I XXI
Criteris d’avaluació/ Estàndards d’aprenentatge avaluables 2. Conèixer les causes i les
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conseqüències immediates de l’ensorrament de l’URSS i altres règims soviètics. 3. Conèixer els
principals fets que varen conduir al canvi polític i social a Espanya després del 1975 i valorar
diferents interpretacions d’aquest procés. 4. Entendre l’evolució de la construcció de la Unió
Europea.
BLOC 9. LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I LA GLOBALITZACIÓ AL FINAL DEL
SEGLE XX I PRINCIPI DEL XXI
Criteris d’avaluació/ Estàndards d’aprenentatge avaluables 1. Definir el concepte de
globalització iidentificar-ne alguns factors. 2. Identificar alguns dels canvis fonamentals que
suposa la revolució tecnològica.
BLOC 10. LA RELACIÓ ENTRE EL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR A TRAVÉS DE LA
HISTÒRIA I LA GEOGRAFIA Criteris d’avaluació/ Estàndards d’aprenentatge avaluables
1.1. Planteja possibles beneficis i desavantatges per a les societats humanes i per al medi
natural d’algunes conseqüències de l’escalfament global, com el desgel del Bàltic. 6.3.- Criteris
de qualificació per nivells

Criteris i instruments de qualificació i
t
d'avaluació 4
ESO

Nombre mínim de parcials per avaluació 3
Exàmens, exercicis teòrics... 70%
Pràctica, entrega de quadern, tasques... 20%
Actitud 10%
Correcció lingüística Es té
en compte

6.4.- Procediments d'avaluació

El procés d’avaluació serà el següent:
• Avaluació inicial: 
constarà de diferents preguntes plantejades a l’inici de la
unitat, sobre conceptes i vocabulari específic, per tal de conèixer que sap
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l’alumnat del tema. Es pot abordar oralment o per escrit. La forma més àgil és
plantejar-les oralment, no s’ha de pretendre que els alumnes les responguin
correctament, sinó més aviat crear dubtes i interrogants per tal de motivar-los.
Aquesta prova es realitzarà a principi de curs per saber el grau de coneixement
de l'alumne
• Avaluació formativa: Tindrà present els següents aspectes:
• Es farà una prova després de cada unitat didàctica.
• El quadern es revisarà periòdicament, qualificant-ho en el full específic que l'alumne
tindrà a la part del darrera del seu quadern. Els pares signaran la revisió del quadern.
• A l'hora de qualificar es tindrà en compte les proves o exàmens, el treball diari tant a
l'aula com a casa, així com l'actitud.
• Al llarg del curs també es tindran present els treballs i activitats diverses que
s'avaluaran, valorant els continguts, la presentació i l'ortografia.
• L'ortografia també es qualificarà en els exàmens o treballs tenint-ho en compte en la
nota.
La recuperació 
de les avaluacions suspeses es farà a final de curs. Si un alumne té
una avaluació suspesa (mínim amb un 3) i la mitjana amb la resta d’avaluacions dona
una mitjana igual o superior a 5 no haurà de recuperar a juny. En cas que l'alumne
hagués de presentar-se a la prova de setembre, el pla de recuperació consistirà en la
realització d'un examen ( suposarà el 80% de la nota ) i l'entrega del treball d'estiu (
suposant el 20% de la nota ).

Atenció a la diversitat: 
A l'alumnat amb necessitats educatives especials se'ls
avaluarà amb una prova adaptada a les seves necessitats. Un dels grans objectius de
l’ESO és garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat, la qual cosa
s’aconsegueix amb el currículum comú, el que es proposa és respectar la diversitat de
motivacions, interessos i capacitats d’aquell, prenent diverses mesures que s’ajustin a
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aquest principi (el de l’atenció a la diversitat).
Des del curs d’Història de 4t d’ESO, algunes mesures que es proposen per a atendre les
capacitats individuals diferents, són entre d’altres, les adaptacions curriculars
(significatives o no significatives), les activitats de repàs, reforç i ampliació, la proposta
d’activitats sobre continguts mínims (conceptuals, procedimentals i actitudinals), etc.
Una vegada delimitats els continguts mínims per tal que els alumnes aconsegueixin les
competències bàsiques s’han de posar en pràctica els diferents recursos que possibiliten
l’atenció a la diversitat, com per exemple: ampliar o reduir els continguts segons
l’interès i la capacitat de l’alumnat, adaptar el material didàctic, variar la metodologia
segons les necessitats de l’alumne/a... Es proposaran activitats de reforç pensades per
aquells alumnes que, sense tenir cap tipus de discapacitat, no assimilen aspectes
fonamentals dels continguts de la unitat didàctica i activitats d’ampliació, orientades a
alumnes que els assoleixin satisfactòriament. Pel que respecta a l’alumnat amb algun
tipus de discapacitat (informe mèdic), es realitzarà una programació adaptada a les
seves possibilitats supervisat pel Departament d'Orientació.
6.5.- Criteris i procediments de recuperació de pendents
En el cas dels 
pendents 
se'ls donarà un pla de feina que suposarà un 20 % de la nota
i el 80% serà l'examen que es realitza es mes d'abril.
6.6.- Criteris de promoció i titulació
Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el currículum de l'educació
secundària obligatòria a les Illes Balears, la decisió sobre la promoció de l’alumne d’un
curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada per l’equip docent
de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les
competències corresponents.
La repetició de curs es considera una mesura de caràcter excepcional, que s’ha de
prendre després d’haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport per resoldre
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les dificultats d’aprenentatge de l’alumne.
Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat totes les matèries cursades
o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs
quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que
siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana
i literatura.
En cas d'abandó (una vegada fet el protocol) o no presentat en les convocatòries d'abril
o maig i setembre, no es considera cap tipus de concessió, excepte en casos
excepcionals.
Pels criteris de centre a la titulació a 4t d’ESO vegeu la PGA.
En el cas dels repetidors, els docents els tindran en compte i faran un seguimet a partir
del model establert a la PGA.

7.- Elements transversals
Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)
1r ESO: Educació vial. Xarxa segura. Treball cooperatiu.
2n ESO: Integració cultural. Violència de gènere. Treball cooperatiu.
3r ESO: Sexualitat. Orientació acadèmica. Violència de gènere.
4t ESO: Orientació acadèmica. Violència de gènere.
Tanmateix l'àrea de geografia i historia conté elements transversals amb les següents
àrees de la ESO: matemàtiques, biologia i geologia, llengües, plàstica, tecnologia, valors
ètics, economia, TIC.

8.- Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
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l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de
2015)

Comunicació lingüística

— Adquisició del lèxic adequat mitjançant la pràctica de l’oralitat i l’escriptura a l’aula.
— Resolució de problemes que inclouen aplicar destreses comunicatives a l’hora de
llegir, escriure, parlar, escoltar i conversar.
— Adquisició d’habilitats vinculades al tractament de la informació a través de la
producció de textos electrònics.
— Utilització del diàleg, mitjançant debats, com a eina per a la convivència, la resolució
de conflictes i el desenvolupament de les capacitats afectives.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

— Utilització d’eines matemàtiques (magnituds, percentatges, taxes, escales) per
analitzar i descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i interpretar mapes.
— Aplicació del mètode científic en tasques en les quals es duen a terme observacions,
s’estableixen hipòtesis i s’extreuen conclusions, amb l’objectiu de prendre decisions i
adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i responsabilitat.
— Coneixement de la història de la Terra i dels processos que han originat la
configuració que té actualment.
— Relació dels sabers geològics amb la producció agrícola, ramadera, marítima, minera
i industrial.
— Associació de l’aparició de noves tecnologies i avenços científics a la millora de les
condicions de vida al llarg de la història.
— Implicació en l’ús raonable dels recursos naturals, així com en la conservació del
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medi ambient.
— Valoració crítica de l’impacte de les activitats humanes sobre el medi físic.

Competència digital

— Coneixement i ús de diferents motors de cerca i bases de dades a fi de triar el més
adequat a les pròpies necessitats.
— Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar, obtenir i processar
informació de manera crítica; és a dir, per comparar-la, avaluar-ne la fiabilitat i
l’adequació i transformar-la en coneixement.
— Creació de continguts digitals en diversos formats (text, àudio, vídeo, imatges)
utilitzant els programes o les aplicacions que s’adapten millor a les tasques.
— Respecte dels principis ètics en l’ús de les fonts informàtiques i reconeixement dels
riscs associats a l’ús de recursos en línia i l’addicció a determinats aspectes de la
tecnologia digital.
— Demostració d’una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i valoració de
les fortaleses i les debilitats que presenten.
— Motivació per aprendre a emprar les tecnologies i per millorar-ne l’ús.

Aprendre a aprendre

— Coneixement dels processos per al propi aprenentatge partint del que sap, del que
desconeix, del que és capaç d’aprendre i del que li interessa.
— Obtenció d’estratègies de planificació per resoldre una tasca (pensar abans d’actuar),
supervisar el propi treball (analitzar el curs i ajustar el procés) i avaluar els resultats
obtinguts (consolidar l’aplicació del pla si ha donat bons resultats o modificar-lo si els
resultats no han estat bons).

PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

— Ús de la motivació i la confiança per aconseguir sentir-se protagonista del procés i el
resultat de l’aprenentatge a partir de metes realistes.
— Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a la curiositat per aprendre a partir
d’experiències vitals prèvies.

Competències socials i cíviques

— Comprensió i anàlisi crítica dels diferents codis de conducta de les societats a través
de l’estudi de la història i la geografia humana.
— Identificació de conceptes ètics relatius a la igualtat, la no-discriminació, la
democràcia i els drets humans en l’organització social, política i econòmica d’Espanya,
d’Europa i del món.
— Comprensió dels processos socials i culturals de caràcter migratori en un món
globalitzat.
— Organització de debats en els quals es respectin les diferències i se superin els
prejudicis, a fi de manifestar solidaritat i participar en la presa de decisions de forma
democràtica.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

— Elaboració de projectes mostrant creativitat i imaginació a l’hora de planificar-los,
analitzar-los, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma individual com col·lectiva dins
un equip.
— Utilització de debats sobre temes de geografia i història per saber comunicar-se,
presentar idees i negociar de manera argumentada.
— Adquisició de pensament crític i de sentit de responsabilitat.
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Consciència i expressions culturals

— Coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions culturals i
artístiques com a font d’enriquiment i gaudi personal i consideració d’aquestes
manifestacions com a part de la riquesa i el patrimoni dels pobles.
— Aplicació de diferents habilitats perceptives i comunicatives i de pensament,
sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les obres artístiques i les
manifestacions culturals i gaudir-ne.
— Identificació de la relació entre manifestacions artístiques i culturals i societat, la qual
cosa implica prendre consciència de l’evolució del pensament, dels corrents estètics, de
les modes i dels gusts.
— Respecte per la diversitat cultural i el diàleg entre cultures i societats.
— Gaudi, valoració crítica i promoció de la conservació del patrimoni cultural i artístic
com a resultat de l’evolució de les diferents cultures i demostració d’interès, estimació
i respecte per aquest patrimoni.
— Potenciació de la iniciativa, la creativitat i la imaginació mitjançant la realització de
tasques que suposin recreació, innovació i transformació.
— Promoció de la participació en activitats culturals de l’entorn immediat, la qual cosa
implica comportaments favorables a la convivència.

9.- Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE
9.1.- Plans d'actuació
En el cas del Departament de Geografia i Història no hi ha agrupaments flexibles ni
desdoblaments, amb la qual cosa depèn de les necessitats de cada alumne el fet que
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se li apliquin les corresponents adaptacions curriculars.

9.2.- Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars
Les adaptacions curriculars, que poden ser significatives o no significatives, es realitzen
en funció de dos criteris: la necessitat de l'alumnat amb algun tipus de dificultat i el
segon, que deixa a criteri del professor/-a l'adequació dels objectius i els continguts a
l'alumnat amb necessitats.
Tanmateix també es poden realitzar adaptacions no significatives (reforços) a alumnes,
encara que no estiguin diagnosticats com a necessitats específiques, sinó que presentin
algunes dificultats a l'hora d'aconseguir els objectius mínims de l'àrea.

9.3.- Mesures individuals de suport
Tant les adaptacions significatives com les no significatives s'utilitzen els models del
departament d'orientació disponibles al Drive del centre.
Per tal d’atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d’un alumnat molt divers
per diferents motius (nouvinguts, dificultats d’aprenentatge, manca d’hàbits de
feina,...) s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI). Aquestes poden
tenir un caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i
continguts conceptuals a avaluar, per tant l’alumne requereix un material elaborat
especialment per atendre a les seves necessitats. En el cas de les adaptacions no
significatives, no es varien objectius ni continguts de l’àrea, i el que es fa es una
adaptació dels procediments i activitats d’aprenentatge per poder assolir unes
competències adequades al nivell i a l'àrea. En tot cas es realitzen a criteri del
professorat. Nivell Perfil Alumnes
4tESO NESE 17
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No inclou aquell alumnat que per dificultats d'aprenentatge se'ls pot fer una adaptació
no significativa sense que estiguin contemplats com a NESE o NEE. Si que inclou els
alumnes que estan en el programa de PMAR.
10.- Activitats complementàries i extraescolars.
Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
1a avaluació
Preu 2a Preu 3a Pre
avaluació
avaluació
u
4t ESO
Es té previst aprofitar tallers i/o sortides en esdeveniments puntuals que es puguin
aprofitar durant el curs. Les sortides assenyalades es faran en funció de les
particularitats de cada cas i de la disponibilitat dels sectors afectats.
Preu Pendent de
concretar

IES Port
d’Alcúdia
Programació
didàctica
d'Economia.
DEpartament
de Geografia i
Història

1. Seqüenciació de continguts per cursos.
L’assignatura d’Economia és una matèria d’opció que s’ubica dins el segon cicle de
l’educació secundària obligatòria per l’opció.
Els continguts són el conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que
contribueixen a assolir els objectius de l’etapa i a adquirir competències.

Aquesta assignatura s’organitza en sis blocs, que han de contribuir a assolir els
estàndards d’aprenentatge.
BLOC 1. IDEES ECONÒMIQUES BÀSIQUES
U.D.1: Què és l’economia?
Continguts

• L’economia i l’impacte que té en la vida dels ciutadans.
• L’escassetat, l’elecció i l’assignació de recursos.
• El cost d’oportunitat.
• Com s’estudia en economia. Un apropament als models econòmics.
• Relacions econòmiques bàsiques i representació.
BLOC 2. ECONOMIA I EMPRESA
Continguts
U.D.2: L’empresa i l’empresari

• L’empresa i l’empresari.
• Tipus d’empresa. Criteris de classificació, forma jurídica, funcions i objectius.
• Classificació, segons el tipus, de les empreses de les Illes Balears.
U.D.3: La producció
• Procés productiu i factors productius.
• Fonts de finançament de les empreses. Ingressos, costs i beneficis.
• Obligacions fiscals de les empreses.
BLOC 3. ECONOMIA PERSONAL

Continguts
U.D.4: Els diners i la seva gestió.

• Ingressos i despeses. Identificació i control.
• Gestió del pressupost. Objectius i prioritats.
• Els doblers.
• Relacions bancàries.
• El primer compte bancari. Informació. Targetes de dèbit i crèdit.
• Implicacions

dels

contractes

financers.

Drets

i

responsabilitats

consumidors en el mercat financer.

• Planificació del futur. Necessitats econòmiques en les etapes de la vida.
U.D.5: Estalvi, risc i assegurances.

• Estalvi i endeutament.
• Risc i diversificació.
BLOC 4. ECONOMIA I INGRESSOS I DESPESES DE L’ESTAT
Continguts
U.D.6: El pressupost públic i la intervenció de l’Estat en l’economia

• Els ingressos i les despeses de l’Estat.
• El deute públic i el dèficit públic.
• Desigualtats econòmiques i distribució de la renda.
BLOC 5. ECONOMIA I TIPUS D’INTERÈS, INFLACIÓ I DESOCUPACIÓ
Continguts
U.D.7: La salut de la economia: tipus d’interès, inflació i atur

• El tipus d’interès.
• La inflació.
• Conseqüències dels canvis en els tipus d’interès i inflació.
• La desocupació i les polítiques contra la desocupació.
BLOC 6. ECONOMIA INTERNACIONAL
Continguts
U.D.8: Economia internacional i globalització.

dels

• La globalització econòmica.
• El comerç internacional.
• El mercat comú europeu i la unió econòmica i monetària europea.
U.D.9: Creixement econòmic i desenvolupament sostenible.

• La consideració econòmica del medi ambient: la sostenibilitat.

2. Objectius generals de l’àrea.
Al Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària
obligatòria a les Illes Balears, diu que l'educació secundària obligatòria ha de contribuir a
desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin:
a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets amb respecte
cap als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els
grups, exercitar-se en el diàleg garantint els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats
entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici
de la ciutadania democràtica.
b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i feina 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.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre aquests.
Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o
circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre
homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.
d) Enfortir les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves
relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els
comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.
e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb
sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica i responsable en el camp de
les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. Valorar la necessitat de fer
un ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint cura de gestionar la pròpia identitat
digital i respectant la dels altres.
f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents
disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos
camps del coneixement i de l’experiència.
g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds de
confiança en un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i la capacitat
d’aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en llengua catalana i en

llengua castellana, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i
l’estudi de les seves literatures.
i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.
j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història i el patrimoni
artístic i cultural, especialment els corresponents a les Illes Balears, reforçar el sentiment de
pertinença a l’àmbit cultural i lingüístic català i entendre la diversitat lingüística i cultural com un
dret dels pobles i dels individus.
k) Valorar la diversitat de cultures i societats, i desenvolupar actituds de respecte envers la
seva llengua, les seves tradicions, els seus costums i el seu patrimoni artístic i cultural.
l) Conèixer i acceptar el funcionament del propi 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 afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió
humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. Valorar críticament els hàbits socials
relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, i contribuir a
conservar-lo i millorar-lo.
m) Valorar, gaudir, interpretar críticament i produir amb propietat, autonomia i creativitat
missatges que emprin codis artístics, científics i tècnics amb la finalitat d’enriquir les
possibilitats de comunicació i d’expressió.
3. Orientacions metodològiques.
3.1 Mètodes i propostes didàctiques.
Quant a l’organització de l’aula i la utilització dels recursos didàctics, des de la
didàctica s’han d’iniciar noves dinàmiques d’aula que donin sentit al procés
d’ensenyament-aprenentatge. Depenent del tipus d’activitat que els professors
decideixin dur a terme per concretar el currículum de l’assignatura, és més adequat
un tipus d’agrupament dels alumnes o un altre. Així, hi haurà algunes activitats en les
quals serà més adequada la feina individual, en altres serà més adequada la feina en
petits grups per afavorir la cooperació i la cohesió entre els alumnes i, finalment, hi
haurà determinades activitats col·lectives en les quals serà adequada una organització
que permeti als alumnes conèixer i valorar punts de vista distints mitjançant les
exposicions de la resta de companys.
Per aconseguir els objectius marcats en el procés d'ensenyament-aprenentatge
d'aquesta assignatura, es partirà del nivell de desenvolupament dels alumnes i les
alumnes considerant els seus coneixements previs. Es pretén que el procés
d'ensenyament-aprenentatge

sigui

inductiu-deductiu,

flexible

(els

continguts

d'aquesta programació podran adaptar-se en funció dels coneixements previs i les
capacitats de l'alumnat) i actiu (fomentant la seva participació).

Es plantejarà un procés d'ensenyament-aprenentatge pràctic de tal forma que es
formi a l'alumnat amb les capacitats i els coneixements necessaris perquè pugui
entendre la realitat econòmica que ens envolta i ser crític amb ella. Es tindran en
compte, per a això, les següents recomanacions: relacionar el procés d'ensenyamentaprenentatge amb la vida real; facilitar la construcció d'aprenentatges significatius,
relacionant el que ja saben amb els nous continguts; afavorir la capacitat d'aprendre a
aprendre; crear un clima d'acceptació i cooperació en classe fomentant el treball en
grup.
La metodologia utilitzada per desenvolupar els continguts ha de considerar el context
temporal, geogràfic i social en què es troba l’alumne, ha de fer referències constants a
la realitat de les Illes Balears i ha de permetre fer una anàlisi crítica de la realitat.
Les estratègies metodològiques que es poden emprar en funció dels continguts als
quals ens enfrontem poden ser les següents:

- Estratègies expositives. Consisteixen en la presentació a l'alumnat d'una sèrie
de coneixements per part del docent. L'explicació es realitzarà mitjançant
l'aportació de documents i articles de premsa, presentacions, exemples,
mitjans audiovisuals, etc.

- Estratègies d'indagació. Consisteix que l'alumnat realitzi, amb la guia del
docent, l'aprenentatge pel seu compte. Les tècniques didàctiques concretes
poden ser molt variades, com: realització de treballs de recerca, tant personal
com grupal, i la seva posterior exposició davant la classe; estudi de casos
reals; debats sobre temes econòmics d'actualitat; visites a empreses i
organismes econòmics significatius.
Les orientacions metodològiques per assolir els objectius didàctics han d’incloure el
foment d’un paper actiu dels alumnes a l’aula que els permeti observar, reflexionar i
investigar mitjançant diferents recursos, com els llibres de text, notícies econòmiques,
vídeos, visites a empreses, debats, etc.
S’ha d’intentar cercar un desenvolupament integral dels alumnes i conjugar
l’adquisició de coneixements propis de la matèria en qüestió amb el desenvolupament
d’habilitats, actituds i valors (competències). Alguna de les metodologies per
aconseguir-ho són l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en problemes.
Aquest darrer mètode s’orienta a resoldre problemes de la vida real seleccionats o
dissenyats per tal d’aconseguir l’aprenentatge de certs objectius.
El tipus d’activitats seleccionats per l’aprenentatge i avaluació de l’alumnat són:

- Activitats proposades pel professor a través de la plataforma Google Classroom
o fotocòpies.

- Mapes conceptuals elaborats pels alumnes.
- Proves escrites que evidenciïn el treball amb el estàndards d’aprenentatge.
- Problemes

d’aplicació

dels

continguts

en

els

que

es

necessari

el

desenvolupament del raonament lògic.

- Eines d’autoavaluació i coavaluació del treball en l’aula.
- Flipped classroom.
- Dinàmiques de treball en equip.
3.2 Materials i recursos didàctics.
S’han de fer servir fonts i recursos didàctics variats de forma seqüenciada i
progressiva per obtenir informació, per interpretar-la i per comunicar-la de manera
eficaç i comprensible. Aquest ús ha de preveure el grau de dificultat, l’especificitat i
els codis lingüístics propis que implica. Cal potenciar també l’observació directa i
indirecta, la lectura de diferents documents i la consulta de fonts orals, i cal ensenyarlos especialment a fer feina amb les TIC i els mitjans de comunicació audiovisuals.
Els recursos didàctics que es poden fer servir per desenvolupar totes les habilitats
comentades anteriorment són:

- Llibre de text gratuït de José Sande disponible online.
- Notícies de revistes especialitzades.
- Notícies de premsa.
- Recursos audiovisuals.
- Recursos digitals com jocs de simulació.
- Exercicis pràctics per resoldre problemes.
- Material complementari de suport aportat pel professor per mitjà de la web de
l’IES, del correu electrònic o de la plataforma Google Classroom.
4. Temporalització.
Temporització continguts nuclears

CURS

4rt ESO

1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

BLOC 1. IDEES
ECONÒMIQUES
BÀSIQUES

BLOC 3. ECONOMIA
PERSONAL

BLOC 5. ECONOMIA I
TIPUS D’INTERÈS,
INFLACIÓ I
DESOCUPACIÓ

UD 1 Què és l’economia?

UD 4 Els diners i la seva
gestió

UD 7 La salut de la
economia: tipus d’interès,
inflació i atur

BLOC 2. ECONOMIA I
EMPRESA

UD 5 Estalvi, risc i
assegurances

BLOC 6. ECONOMIA
INTERNACIONAL

UD 2 L’empresa i
l’empresari

BLOC 4. ECONOMIA I
INGRESSOS I
DESPESES DE L’ESTAT

UD 8 Economia
internacional i globalització

UD 3 La producció

UD 6 El pressupost públic i UD 9 Creixement econòmic
la intervenció de l’Estat en
i desenvolupament
l’economia
sostenible

5. Activitats i procediments d’ampliació i reforç.
Durant el desenvolupament de les sessions es duran a terme activitats de reforç per
donar resposta a les dificultats detectades respecte als continguts tractats, per la qual
cosa vindran determinades per l'evolució del grup-classe. Sovint serviran moltes de
les activitats duites a terme al llarg de la unitat descompostes en passes fonamentals,
o bé, plantejades de diferent manera i donant instruccions per realitzar-les. També
s’utilitzaran estructures del treball cooperatiu.
Per tal d’aprofundir en els coneixements adquirits es proposaran activitats d’ampliació.
Aquestes activitats es duran a terme amb major autonomia i es plantejaran tenint en
compte especialment aquells alumnes amb altes capacitats, ja que necessitaran de
majors i més variats estímuls a l'hora de desenvolupar els seus coneixements.
Algunes d’aquestes seran:

- Lectures. L’alumnat haurà de relacionar la lectura amb els continguts de la unitat
corresponent i així com respondre a una sèrie de preguntes relacionades.

- Projecte L’economia en la nostra vida quotidiana. En determinades unitats els
diferents grup d’alumnes hauran de crear un còmic a partir de la senzilla eina
online i d’ús gratuït que trobem a la web www.toondoo.com. Els alumnes hauran
de simular un aspecte de la vida quotidiana que es relacioni amb almenys un dels
conceptes econòmics estudiats en aquella unitat.

- Projecció de pel·lícules, sèries i/o documentals. Són una gran font de recursos
ajuden a identificar els conceptes tractats en una situació real determinada,
difícils de simular a l’aula. Es prepararà i explicarà als alumnes una sinopsi de la
pel·lícula o un resum del documental o vídeo concret i es lliurarà una fitxa amb
una bateria de preguntes que han de respondre per al seu posterior debat en
classe.
Aquestes activitats s’inclouran dins del quadern de l’alumne que es revisarà
periòdicament a final de cada unitat.

6. Avaluació.
L’avaluació ha de ser individual i contínua. Individual, perquè s’avalua el progrés de
cada un dels alumnes tenint presents les seves pròpies capacitats. Contínua, perquè
s’han de valorar totes les tasques, actituds i aprenentatges de cada alumne des del
principi fins al final del curs.
L’avaluació pren com a referent directe els objectius de la matèria, que es concreten
en els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge propis de cada curs.
L’avaluació ha de permetre als professors contrastar els aprenentatges assolits amb
les competències que es pretenen desenvolupar, gràcies a l’anàlisi del procés
d’ensenyament-aprenentatge, en què intervenen les decisions metodològiques. Es pot
organitzar en avaluació inicial (valoració dels coneixements previs dels alumnes a
principi de curs), avaluació formativa (observació i valoració de totes les produccions,
els progressos i les actituds dels alumnes al llarg de tot el període), avaluació
sumatòria (valoració dels progressos dels alumnes al final del període) i avaluació
integradora (disseny de les programacions didàctiques partint de l’atenció a la
diversitat que requereixen els alumnes).
L’avaluació formativa ha d’implicar tant els professors com els alumnes, atès que als
primers els ha de permetre valorar l’adequació de les estratègies d’ensenyament,
mentre que als segons els ha de permetre identificar les dificultats del seu
aprenentatge i les estratègies constructives que han d’aplicar, així com assumir la
seva responsabilitat com a principals agents del seu procés de formació.
És a dir, un procés d’avaluació complet i correcte ha de servir perquè els professors
valorin si han posat a l’abast dels alumnes totes les eines necessàries per al seu
procés d’aprenentatge, incloses les adequades per a l’atenció a la diversitat, però
també ha de fer entendre als alumnes que, ateses aquestes condicions prèvies que els
professors han d’assegurar, la darrera responsabilitat recau sobre ells mateixos,
perquè així es converteixin en els autèntics protagonistes de la seva educació.
6.1 Criteris d’avaluació per nivells.
BLOC 1. IDEES ECONÒMIQUES BÀSIQUES
Criteris d’avaluació
1. Explicar l’economia com a ciència social i valorar l’impacte permanent de les
decisions econòmiques en la vida dels ciutadans.
2. Conèixer la terminologia econòmica bàsica i l’ús dels models econòmics i

familiaritzar-s’hi.
3. Prendre consciència dels principis bàsics de l’economia que s’han d’aplicar en
les relacions econòmiques bàsiques tenint en compte els recursos i les
necessitats.
BLOC 2. ECONOMIA I EMPRESA
Criteris d’avaluació
1. Descriure els diferents tipus d’empreses i les formes jurídiques que poden
presentar, i relacionar-los amb les exigències de capital que impliquen i amb les
responsabilitats legals dels propietaris i gestors, així com amb les interrelacions
que les empreses tenen amb l’entorn immediat.
2. Analitzar les característiques principals del procés productiu.
3. Identificar les fonts de finançament de les empreses.
4. Determinar per a un cas senzill l’estructura d’ingressos i costos d’una
empresa, i calcular-ne el benefici.
5. Diferenciar els impostos que afecten les empreses i la importància de complir
les obligacions fiscals.
BLOC 3. ECONOMIA PERSONAL
Criteris d’avaluació
1. Elaborar un pressupost personal en el qual es distingeixin els diferents tipus
d’ingressos i despeses, controlar el grau de compliment del pressupost i les
possibles necessitats d’adaptar-lo.
2. Decidir amb racionalitat davant les alternatives econòmiques de la vida
personal després de relacionar-les amb el benestar propi i social.
3. Expressar una actitud positiva cap a l’estalvi i emprar-lo com a mitjà per
assolir diferents objectius.
4. Reconèixer el funcionament bàsic dels doblers, diferenciar els diferents tipus
de comptes bancaris i de targetes emeses com a mitjans de pagament, i valorar
l’oportunitat d’usar-los amb garanties i responsabilitat.
5. Conèixer el concepte d’assegurança i la finalitat que tenen les assegurances.

BLOC 4. ECONOMIA I INGRESSOS I DESPESES DE L’ESTAT
Criteris d’avaluació
1. Reconèixer i analitzar la procedència de les principals fonts d’ingressos i
despeses de l’Estat, i interpretar gràfics que en mostrin la distribució.
2. Diferenciar i explicar els conceptes de deute públic i dèficit públic.
3. Determinar l’impacte de la desigualtat de la renda per a la societat i estudiar
les eines per redistribuir-la.
BLOC 5. ECONOMIA I TIPUS D’INTERÈS, INFLACIÓ I DESOCUPACIÓ
Criteris d’avaluació
1. Diferenciar les magnituds de tipus d’interès, inflació i desocupació, així com
analitzar les relacions existents entre elles.
2. Interpretar dades i gràfics vinculats als conceptes de tipus d’interès, inflació i
desocupació.
3. Valorar diferents opcions de polítiques macroeconòmiques per fer front a la
desocupació.
BLOC 6. ECONOMIA INTERNACIONAL
Criteris d’avaluació
1. Valorar l’impacte de la globalització econòmica, del comerç internacional i
dels processos d’integració econòmica en la qualitat de vida de les persones i el
medi ambient.

6.2 Estàndards d’aprenentatge avaluables.
Els estàndards d’aprenentatge avaluables són especificacions dels criteris d’avaluació
que permeten definir els resultats d’aprenentatge i que concreten el que l’alumne ha
de saber, comprendre i saber fer en cada assignatura. Han de ser observables,
mesurables i avaluables i han de permetre graduar el rendiment o l’assoliment atès. El
seu disseny ha de contribuir i facilitar el disseny de proves estandarditzades i
comparables.
BLOC 1. IDEES ECONÒMIQUES BÀSIQUES
Estàndards d’aprenentatge mínims

1. Reconeix l’escassetat de recursos i la necessitat de triar i prendre decisions
com les claus dels problemes bàsics de tota economia, i comprèn que
qualsevol elecció suposa renunciar a altres alternatives i que qualsevol decisió
té conseqüències.

2. Comprèn i utilitza correctament diferents termes de l’àrea de l’economia.
3. Representa i analitza gràficament el cost d’oportunitat mitjançant la frontera
de possibilitats de producció.

4. Representa les relacions que s’estableixen entre les economies domèstiques i
les empreses.
BLOC 2. ECONOMIA I EMPRESA
Estàndards d’aprenentatge mínims

1. Distingeix les diferents formes jurídiques de les empreses i les relaciona amb
les

exigències

requerides

de

capital

per

constituir-les

i

amb

les

responsabilitats legals per a cada tipus.

2. Indica els diferents tipus de factors productius i les relacions entre
productivitat, eficiència i tecnologia.

3. Explica les possibilitats de finançament del dia a dia de les empreses i
diferencia el finançament extern i l’intern, a curt i a llarg termini, així com el
cost de cada una i les implicacions en la marxa de l’empresa.

4. Diferencia els ingressos i els costos generals d’una empresa, n’identifica el
benefici o la pèrdua i aplica raonaments matemàtics per interpretar els
resultats.

5. Identifica les obligacions fiscals de les empreses segons l’activitat i assenyala
el funcionament bàsic dels impostos i les principals diferències entre ells.
BLOC 3. ECONOMIA PERSONAL
Estàndards d’aprenentatge mínims

1. Elabora un pressupost o pla financer personalitzat en què identifica cada un
dels ingressos i de les despeses, i en fa el seguiment.

2. Comprèn les necessitats de planificació i de gestió dels assumptes financers
al llarg de la vida.

3. Coneix i explica la rellevància de l’estalvi i del control de la despesa.
4. Analitza els avantatges i els inconvenients de l’endeutament.
5. Comprèn els termes fonamentals i descriu el funcionament de les operacions
amb els comptes bancaris.

6. Identifica i explica les diferents modalitats de targetes que hi ha, així com els
aspectes més importants de la seguretat quan s’opera amb targetes.
BLOC 4. ECONOMIA I INGRESSOS I DESPESES DE L’ESTAT
Estàndards d’aprenentatge mínims

1. Identifica les vies d’on procedeixen els ingressos de l’Estat i les principals
àrees de les despeses de l’Estat, i en comenta les relacions.

2. Comprèn i expressa les diferències entre els conceptes de deute públic i
dèficit públic, així com la relació que es produeix entre ells.

3. Coneix i descriu els efectes de la desigualtat de la renda i els instruments per
redistribuir-la.
BLOC 5. ECONOMIA I TIPUS D’INTERÈS, INFLACIÓ I DESOCUPACIÓ
Estàndards d’aprenentatge mínims

1. Descriu les causes de la inflació i valora les principals repercussions
econòmiques i socials que té.

2. Valora i interpreta dades i gràfics de contingut econòmic relacionats amb els
tipus d’interès, la inflació i la desocupació.

3. Descriu les causes de la desocupació i en valora les principals repercussions
econòmiques i socials.

4. Analitza les dades de desocupació a Espanya i les polítiques contra la
desocupació.

5. Investiga i reconeix àmbits d’oportunitats i tendències d’ocupació.
BLOC 6. ECONOMIA INTERNACIONAL
Estàndards d’aprenentatge mínims

1. Explica les raons que justifiquen l’intercanvi econòmic entre països i que
influeixen en aquest intercanvi.

2. Coneix i enumera avantatges i inconvenients del procés d’integració
econòmica i monetària de la Unió Europea.

3. Reflexiona sobre els problemes mediambientals i la relació que tenen amb
l’impacte

econòmic

internacional,

i

analitza

les

possibilitats

d’un

desenvolupament sostenible.

6.3 Criteris de qualificació per nivells.
L’avaluació de cada unitat constarà amb diferents eines que tendran un pes diferent
dins la qualificació final:
EINES D’AVALUACIÓ DE CADA UNITAT

% EN LA
QUALIFICACIÓ

Actitud de l’alumne

10%

Quadern de l’alumne

30%

Prova escrita

60%
Qualificació total

100%

El quadern de l’alumne es revisarà periòdicament a final de cada unitat. El professor
indicarà els aspectes a tenir en compte a l’hora de presentar un treball escrit i/o
exercici durant la primera sessió del curs. El quadern de l’alumne és qualificarà en el
full específic que l'alumne tindrà a la part del darrera del seu quadern. Els pares
signaran la revisió del quadern. En tots els casos, s’haurà de presentar el quadern de
l’alumne com a màxim el mateix dia de l’examen. Si no és així, podrà fer-ho dins les
sessions d’avaluació previstes al final de cada avaluació i només podrà optar a una
nota màxima d’un 5.
Per tal de superar cada unitat s’ha de treure una mitjana de 5 damunt 10. En cada
part com a mínim (excepte en l’ítem de l’actitud que tindrà una funció de millora de la
qualificació) s’ha de treure un 3,5 per poder fer mitjana. Si no és així, s’hauran de
recuperar únicament les parts no superades al final de cada avaluació. En aquests
casos, només podrà optar a una nota màxima d’un 5 per aquella part concreta i farà
mitjana amb la resta.
Així doncs, es realitzarà una prova final, de cada avaluació, de recuperació que
englobarà tots els continguts desenvolupats en les unitats treballades durant

l’avaluació per aquells alumnes que no hagin superat alguna de les unitats. Els
alumnes només hauran de contestar a les preguntes referents a la part suspesa. Així
mateix, continuarà sent imprescindible haver presentat el quadern de l’alumne.
Alhora, els alumnes que no hagin aprovat alguna de les parts del quadern podran
tornar-ho a entregar en aquestes dates. Com ja s’ha comentat, tant els alumnes que
entreguin el quadern o realitzin l’examen de recuperació tan sols podran optar a una
nota màxima ponderada al 5 per aquella part.
Els alumnes que hagin anat superant totes les proves anteriors i hagin presentat
correctament el quadern, durant les sessions d’avaluació podran optar a pujar la nota
assolida per mitjà de la realització d’una activitat a classe. Els alumnes podran
aconseguir fins a 1 punt sempre que la nota de l’activitat superi el 6. Així doncs, a
continuació es presenten la taula amb la correlació entre les notes obtingudes i la nota
que sumaria l’alumne:
NOTA

PUNTS

[6, 7)

0’25

[7, 8)

0’5

[8, 9)

0’75

[9, 10]

1’00

Si, així i tot, queda pendent alguna de les parts a final d’avaluació, l’alumne només
podrà optar a una nota màxima de 4.
Tasques fora de termini: no s’acceptaran tasques fora de termini, aquestes s’hauran
d’entregar en un dia assenyalat pel professor (dia de l’examen o final de l’avaluació) i
la nota màxima serà un 5.
Els exàmens no presentats: només es repetiran amb justificant el mateix dia que
l’alumne es reincorpori, sinó s’anirà a la recuperació al final de l’avaluació.

En cas que l’alumne tingui l’assignatura suspesa, l’alumne tindrà una oportunitat de
recuperar-la en el mes de juny. Per poder superar la matèria l’alumne haurà de fer
una prova escrita (80%) i entregar una recopilació d’activitats encomanades pel
professor (20%). Si l’alumne no supera l’examen podrà presentar en el mes de
setembre. Consistirà en una prova escrita (80%) i l’entrega d’activitats (20%). Els
alumnes només podran optar a una nota màxima de 5 punts en les recuperacions.
EINES D’AVALUACIÓ DE RECUPERACIONS

% EN LA
QUALIFICACIÓ

Activitats

20%

Prova escrita

80%
Qualificació total

100%

6.4 Procediments d’avaluació.
Les eines que s’utilitzaran per avaluar l’alumnat constaran de diferents parts.

- Actitud de l’alumne (10%): s’avaluarà al finalitzar cada unitat mitjançant rúbrica.
- Quadern de l’alumne (30%): s’avaluarà al finalitzar cada unitat mitjançant rúbrica.
- Prova escrita (60%): Es realitzarà una prova escrita a cada unitat.
6.5 Criteris i procediments de recuperació de pendents.
Al tractar-se d’una matèria que s’imparteix només al segon cicle de la ESO no existeix
la possibilitat de recuperar-la en cursos següents. El departament farà un seguiment
dels alumnes repetidors de cada grup seguint i emprant el model que s’adjunta a la
PGA.
6.6 Criteris de promoció i titulació.
Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el currículum de
l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, la decisió sobre la promoció de
l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada
per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau
d’adquisició de les competències corresponents.
La repetició de curs es considera una mesura de caràcter excepcional, que s’ha de
prendre després d’haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport per resoldre
les dificultats d’aprenentatge de l’alumne.
Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat totes les matèries

cursades o tinguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de
repetir curs quan tinguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues
matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i
llengua castellana i literatura.
De forma excepcional, l’equip docent pot decidir la promoció d’un alumne amb
avaluació negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions
següents:
a) Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament
matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i
literatura.
b) Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació
negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té
expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva
evolució acadèmica.
c) Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el
consell orientador.
Per consens de l’equip docent l’alumne podrà promocionar amb l’assignatura no
superada quan la mitja sigui superior a 3.
Pel que fa a la titulació de 4t ESO, s'han aprovat com a criteris de centre:
En el cas que un alumne/a tengui dues matèries suspeses (que no siguin
simultàniament llengua catalana i literatura i matemàtiques o llengua castellana
i literatura i matemàtiques) es considerarà que ha assolit els objectius d’etapa
sempre i quan cada una de les dues matèries no tengui una qualificació inferior
a 3.
Si es compleix la condició anterior l’alumne pot obtenir la titulació d’ESO en la
convocatòria ordinària del mes de juny o en la convocatòria extraordinària de
setembre.
Prèviament a les sessions d’avaluació ordinària i extraordinària les famílies
hauran de signar un document que reflecteixi la voluntat de l’alumne de titular,
o no, amb 2 matèries suspeses.
En cas que un alumne manifesti la voluntat de presentar-se a la convocatòria
extraordinària de setembre i obtingués una qualificació inferior a 3 es
mantindrà la qualificació de la convocatòria ordinària de juny.
7. Elements transversals.
Els temes transversals són tractats en el Decret 34/2015, de 15 de maig pel qual

s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears:
1. Sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les matèries de l’etapa, la
comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de
la informació i la comunicació, l’emprenedoria i l’educació cívica i constitucional s’han de
treballar en totes les matèries.
2. S’ha de fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva
entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere, i dels valors inherents al
principi d’igualtat de tracte i de no-discriminació per qualsevol condició o circumstància
personal o social. S’han d’evitar els comportaments i els continguts sexistes i els
estereotips que suposin discriminació.
3. S’ha de fomentar l’aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica de conflictes en
tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com dels valors que sustenten la
llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als
drets humans i a les persones amb discapacitat, el rebuig a la violència, el respecte i la
consideració a les víctimes del terrorisme, la pluralitat, el respecte a l’Estat de dret i la
prevenció del terrorisme i de qualsevol altre tipus de violència.
4. La Conselleria d’Educació i Universitat i els centres docents han de fomentar mesures
perquè els alumnes participin en activitats que els permetin desenvolupar la creativitat, la
sensibilitat artística, l’autonomia, la iniciativa, la feina en equip, l’esperit emprenedor, la
confiança en un mateix i el sentit crític.
5. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i els centres docents han d’adoptar
mesures perquè l’activitat física i la dieta equilibrada formin part del comportament juvenil.
A aquest efecte, s’ha de promoure que els alumnes practiquin diàriament esport i exercici
físic, en els termes i les condicions que, seguint les recomanacions dels organismes
competents, garanteixin un desenvolupament adequat per afavorir una vida activa,
saludable i autònoma. El disseny, la coordinació i la supervisió de les mesures que a
aquest efecte s’adoptin al centre educatiu han de ser assumits pels professors amb
qualificació o especialització adequada en aquests àmbits.
6. En l’àmbit de l’educació i la seguretat viàries, la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats i els centres docents han de promoure accions per millorar la convivència i
prevenir els accidents de trànsit, perquè els alumnes coneguin els seus drets i deures com
a usuaris de les vies, en qualitat de vianants, viatgers i conductors de bicicletes o vehicles
a motor, respectin les normes i els senyals, i s’afavoreixi la convivència, la tolerància, la
prudència, l’autocontrol, el diàleg i l’empatia amb actuacions adequades tendents a evitar
els accidents de trànsit i les seves seqüeles.
Els continguts de la matèria estan estretament relacionats amb els d’altres
assignatures com poden ser:

-

Matemàtiques:

- BLOC 1. PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS EN MATEMÀTIQUES: Planificació del
procés de resolució de problemes, ús del llenguatge apropiat (gràfic, numèric, algebraic),
reformulació del problema, resolució de subproblemes, recompte exhaustiu, inici per casos
particulars senzills, recerca de regularitats i lleis i reflexió sobre els resultats.

- BLOC 4. FUNCIONS: Interpretació d’un fenomen descrit mitjançant un enunciat, taula, gràfica
o expressió analítica.

- BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT: Anàlisi crítica de taules i gràfics estadístics en els
mitjans de comunicació.

- Geografia i Història:
- BLOC 3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL: Descriure els fets rellevants de la revolució industrial
i l’encadenament causal d’aquests fets. Entendre el concepte de progrés i els sacrificis i els
avenços que comporta. Analitzar l’evolució dels canvis econòmics a Espanya i a les Illes
Balears arran de la industrialització parcial del país.

- BLOC 8. EL MÓN RECENT ENTRE ELS SEGLES XX I XXI: Interpretar processos de canvis
econòmics, socials i polítics mundials a mitjà termini. Entendre l’evolució de la construcció de
la Unió Europea.

- BLOC 9. LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I LA GLOBALITZACIÓ AL FINAL DEL SEGLE XX
I PRINCIPI DEL XXI: Definir el concepte de globalització i identificar-ne alguns factors.
Identificar alguns dels canvis fonamentals que suposa la revolució tecnològica. Reconèixer
l’impacte local, regional, nacional i global d’aquests canvis, preveure possibles escenaris més
o menys desitjables relacionats amb qüestions mediambientals transnacionals i discutir les
noves realitats de l’espai globalitzat.

- Valors ètics:
- BLOC 1. LA DIGNITAT DE LA PERSONA: La dignitat de la persona com a fonament de la
Declaració universal dels drets humans i repercussions ètiques.

- BLOC 2. LA COMPRENSIÓ, EL RESPECTE I LA IGUALTAT EN LES RELACIONS
INTERPERSONALS: La globalització i les repercussions ètiques i polítiques que se’n deriven.
Els mitjans de comunicació de massa i la necessitat de regular-los èticament i jurídicament.

- BLOC 4. LA JUSTÍCIA I LA POLÍTICA: Democràcia: drets i deures.
8. Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències clau.
Les competències clau són les que l’alumnat necessita per a la seva realització i el seu
desenvolupament personal, així com per a la ciutadania activa, la inclusió social i
l’ocupació. En aquest sentit, l’estudi de l’economia afavoreix l’assoliment de molts dels
aspectes d’aquestes competències.
Referent a la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i
tecnologia, la contribució és rellevant. Inclou, entre altres aspectes, l’anàlisi i la

representació gràfica del cost d’oportunitat i de la frontera de possibilitats de
producció, la capacitat de valorar i interpretar dades i gràfics de contingut econòmic
relacionats amb els tipus d’interès, la inflació i la desocupació, així com la destresa per
elaborar i fer el seguiment d’un pressupost o pla financer personalitzat i per
diferenciar entre ingressos i costs generals d’una empresa, per identificar-ne el
benefici o la pèrdua, i per aplicar raonaments matemàtics a la interpretació dels
resultats.
Les contribucions que l’estudi de l’economia pot fer a la competència en comunicació
lingüística van més enllà de la utilització del llenguatge com a vehicle de comunicació
en el procés d’ensenyament-aprenentatge. El que es pretén, a més, és facilitar que
s’assoleixin habilitats per saber donar explicacions i fer raonaments i valoracions
crítiques de diversos problemes econòmics i empresarials, així com conèixer el
vocabulari bàsic necessari, que hauria de passar a formar part del llenguatge habitual
dels alumnes i del procés d’ensenyament-aprenentatge de la matèria.
En el món actual la competència digital adquireix cada vegada més importància. En
relació amb la nostra matèria, implica l'ús creatiu, crític i segur de les Tecnologies de
l'Informació i la Comunicació, de tal forma que permet adquirir habilitats i actituds
necessàries per ser competent en un entorn digital. La nostra matèria va a ajudar a la
consecució d'aquesta competència puix que la major part de la informació que
s'utilitza en l'àmbit econòmic s'obté de pàgines web i altres fonts d'Internet. L'alumnat
utilitzarà programes informàtics per a l'elaboració de gràfiques i anàlisis de dades
econòmiques, elaboració de pressupostos i plans financers individualitzats i també en
l'elaboració i presentació de treballs, tant personals com grupals.
L’estudi de l’economia contribueix a la competència de consciència i expressions
culturals des de la consideració del coneixement com la manera que té la societat de
produir, intercanviar i créixer econòmicament com a contribució al desenvolupament
cultural. Les diferents maneres d’organitzar l’economia al llarg de la història han
contribuït al patrimoni cultural de la humanitat. Les diferents fases històriques s’han
correspost amb situacions i sistemes econòmics diferents i amb diferents maneres de
resoldre els problemes econòmics fonamentals de satisfacció de les necessitats i de
desenvolupament.
La matèria d’economia contribueix a les competències socials i cíviques mitjançant
l’aplicació de raonaments bàsics per interpretar problemes econòmics que provenen
de les relacions econòmiques de l’entorn. El coneixement i la descripció dels efectes
de la desigualtat de la renda i els instruments per redistribuir-la, els efectes socials i
mediambientals de les empreses, la importància de l’estalvi i la inversió, les causes de

la desocupació i la repercussió econòmica que té, així com el coneixement del procés
de cooperació i integració econòmica produït a la Unió Europea i el funcionament del
Banc Central Europeu, han de permetre als alumnes assolir les habilitats, les actituds i
els valors implícits en aquesta competència.
Probablement una de les competències més rellevants per a la matèria és la de sentit
d’iniciativa i esperit emprenedor. Aquesta competència és present en els àmbits
personal, social, escolar i laboral en els quals es relacionen les persones, i els permet
desenvolupar les seves activitats i aprofitar noves oportunitats. Constitueix igualment
el fonament d’altres capacitats i coneixements més específics, i inclou la consciència
dels valors ètics que hi estan relacionats. Entre els coneixements que s’assoleixen de
la competència sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, s’hi inclou la capacitat de
reconèixer les oportunitats existents per a les activitats personals, professionals i
comercials. També s’hi inclouen aspectes de més gran amplitud que proporcionen el
context en el qual les persones viuen i treballen, com la comprensió de les línies
generals que regeixen el funcionament de les societats i les organitzacions sindicals i
empresarials, així com les econòmiques i financeres, l’organització i els processos
empresarials, i el disseny i la implementació d’un pla financer.
La competència d’aprendre a aprendre s’adquireix mitjançant el desenvolupament
d’estratègies en la resolució de problemes pràctics. L’estudi de l’economia implica la
curiositat per formular preguntes i l’habilitat per identificar i gestionar la diversitat de
respostes possibles utilitzant diverses estratègies i metodologies que permetin
afrontar la presa de decisions de manera racional i crítica. A més, el caràcter canviant
del món econòmic exigeix habilitats per obtenir informació i per transformar-la en
coneixement propi, relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements
previs i amb la pròpia experiència personal, la qual cosa implica saber aplicar els nous
coneixements i les noves capacitats a situacions similars i contextos diversos.
A continuació es detallen les competències clau a les que es contribuirà a assolir en
les diferents unitats:
BLOC 1. IDEES ECONÒMIQUES BÀSIQUES

• Competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i tecnologia
UD 1 Què és l’economia?

• Comunicació lingüística
• Competències socials i cíviques
• Aprendre a aprendre

BLOC 2. ECONOMIA I EMPRESA

• Comunicació lingüística
UD 2 L’empresa i l’empresari

• Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
• Aprendre a aprendre
• Competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i tecnologia

• Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

UD 3 La producció

• Competències socials i cíviques
• Aprendre a aprendre
BLOC 3. ECONOMIA PERSONAL

• Competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i tecnologia

UD 4 Els diners i la seva gestió

• Competència digital
• Aprendre a aprendre
• Competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i tecnologia

• Comunicació lingüística
• Competència digital
UD 5 Estalvi, risc i assegurances

• Consciència i expressions culturals
• Competències socials i cíviques
• Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
• Competència digital
• Aprendre a aprendre

BLOC 4. ECONOMIA I INGRESSOS I DESPESES DE L’ESTAT
UD 6 El pressupost públic i la
intervenció
l’economia

de

l’Estat

en

• Competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i tecnologia

• Comunicació lingüística
• Competències socials i cíviques

BLOC 5. ECONOMIA I TIPUS D’INTERÈS, INFLACIÓ I DESOCUPACIÓ

• Competència matemàtica i competències
UD 7 La salut de la economia:
tipus d’interès, inflació i atur

bàsiques en ciència i tecnologia

• Comunicació lingüística
• Competències socials i cíviques
• Aprendre a aprendre

BLOC 6. ECONOMIA INTERNACIONAL
UD 8 Economia internacional i • Competència matemàtica i competències
globalització

bàsiques en ciència i tecnologia

• Comunicació lingüística
• Competències socials i cíviques
UD

9

Creixement

econòmic

desenvolupament sostenible

i • Competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i tecnologia

• Comunicació lingüística
• Competències socials i cíviques

9. Adaptacions necessàries per atendre a l’alumnat NESE.
9.1 Plans d’actuació.
Pel que fa a la matèria en qüestió no s’apliquen desdoblaments ni agrupaments
flexibles.
9.2 Criteris per a l’elaboració de les adaptacions curriculars.
Les adaptacions curriculars poden ser de dos tipus:

- Adaptacions curriculars no significatives (ACNS). són aquelles en les quals no es veuen
afectades els continguts i objectius mínims en les diferents àrees. S’adopten mesures sobre els
següents aspectes: agrupaments, activitats, metodologia, materials didàctics, procediments i
instruments d’avaluació. Aquestes adaptacions aniran dirigides a alumnes que necessiten un
reforç o una intervenció en algun aspecte específic. Aquestes mesures es desenvoluparan en
l’apartat de mesures individuals de suport i, en major mesura, al document de centre elaborat
pel departament d’orientació. En cap cas s’elaborarà un document d’adaptació curricular
individualitzada.

- Adaptacions Curriculars Significatives (ACS). Són modificacions que es realitzen des de la
programació i que impliquen la priorització i/o modificació (inclusió o eliminació) de continguts,
adequació dels objectius generals de cicle o etapa amb la conseqüent modificació dels criteris
d’avaluació,

de la metodologia i/o la modificació dels temps de consecució dels

objectius/continguts. Dintre d’aquest col·lectiu d’alumnes es contempla igual aquells que
presenten algun tipus de necessitat derivada de les seues limitacions físiques o psíquiques,
trastorns greus de conducta, com aquells que posseeixen un historial educatiu complex per raó
dels condicionants socio familiars o afectius, així com aquells que posseeixen unes altes
capacitats cognitives o un talent especial. Per aquests alumnes es realitzarà un document
d’adaptació curricular individualitzat, on s’especificarà i justificarà les mesures a adoptar i
s’elaborarà conjuntament entre el professor de l’àrea, el tutor i el departament d’orientació.
Si durant el transcurs d’alguna de les avaluacions es detectàs alguna d’aquestes
dificultats es posaria en marxa les adaptacions curriculars pertinents seguint les
instruccions donades pel Departament d’Orientació.
9.3 Mesures individuals de suport.
Si durant el curs es detectàs algun cas es durien a terme les adaptacions curriculars
no significatives per als alumnes amb necessitats educatives no determinades con a
NESE, i les adaptacions curriculars significatives per als alumnes amb necessitats
educatives valorats com a NESE o NEE que es determinaran amb el format disponible
en el drive del centre.
10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.
A inici de curs no es té previst dur a terme cap activitat extraescolar. Tot i això, queda
pendent la possibilitat de realitzar alguna activitat complementària en el mateix centre
com podria ser la impartició d’algun taller d’emprenedoria i creació d’empreses.

IES Port d'Alcudia 4rt ESO
Programació didàctica.
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial.
Departament de Geografia i Història

1.

Seqüenciació de continguts per cursos.

La matèria d’iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial s’estructura entorn de
tres grans blocs mitjançant uns continguts, uns criteris d’avaluació i uns estàndards
d’aprenentatge avaluables, els quals, a partir dels objectius definits, entesos com a
referents relatius als objectius que l’estudiant ha d’assolir en finalitzar cada etapa, han
de ser la base per al disseny curricular de programacions coherents amb la
metodologia de la matèria i amb la proposta que cada centre estableix per al nivell de
l’etapa d’aquesta matèria.

1.1.

Continguts Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial 4rt
ESO.

Bloc 1. Autonomia personal, lideratge i innovació
Aquest primer gran bloc de continguts té un caràcter introductori i ha d’abordar tots
aquells continguts imprescindibles perquè l’alumne aprengui a fomentar tant la seva
autonomia personal com la seva capacitat per dissenyar un projecte de carrera
professional pròpia i a relacionar el seu entorn amb les qualitats i aspiracions
personals.
Aquest primer bloc es treballarà durant les tres primeres unitats didàctiques:
U.D.1: Les empreses i l’activitat empresarial.
U.D.2: El mercat de treball.
U.D.3: La Seguretat Social.

Bloc 2. Projecte empresarial
En aquest segon bloc de continguts, la coherència entre la metodologia i el
desenvolupament dels continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge
avaluables pren una importància especial per evitar que aquesta matèria sigui només
una introducció a l’economia o a l’economia de l’empresa. El projecte empresarial com
a contingut clau només és l’excusa per fomentar en els alumnes una actitud favorable
per a l’aprenentatge de l’emprenedoria.
Aquest segon bloc es treballarà durant les unitats didàctiques 4, 5 i 6:
U.D.4: El pla d’empresa.
U.D.5: La informació en l’empresa.
U.D.6: Producció i promoció.
Bloc 3. Finances
El tercer i darrer bloc de continguts és una introducció molt bàsica a l’economia de
l’empresa que posa l’èmfasi en les diferents formes jurídiques i en la planificació
financera de les empreses, tant amb l’estudi de les diferents fonts de finançament
com amb l’aplicació pràctica mitjançant un estudi de viabilitat d’una empresa.
Aquest tercer bloc es treballarà durant les tres darreres unitats didàctiques del curs:
U.D.7: Empresa i posada en marxa.
U.D.8: Inversió i finançament.
U.D.9: Viabilitat econòmica.

BLOC 1. AUTONOMIA PERSONAL, LIDERATGE I INNOVACIÓ

Continguts

Autonomia i autoconeixement. Iniciativa emprenedora i empresarial en la societat.
Interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.
Itineraris formatius i carreres professionals. Procés de recerca de feina en empreses
del sector. Autoocupació. Procés de presa de decisions sobre l’itinerari personal.
Drets i deures del treballador. El dret del treball.
Drets i deures derivats de la relació laboral.
Contracte de treball i negociació col·lectiva.
Seguretat Social. Sistema de protecció. Ocupació i desocupació.
Protecció del treballador i beneficis socials.
Riscos laborals. Normes. Planificació de la protecció en l’empresa.

BLOC 2. PROJECTE EMPRESARIAL

Continguts

Idea de projecte d’empresa. Avaluació de la idea. Entorn, rol social de l’empresa.
Elements i estructura empresarial.
Pla d’empresa.
Informació a l’empresa. Informació comptable. Informació de recursos humans.
Documents comercials de cobrament i pagament. Arxiu.
Activitats a l’empresa. Funció de producció. Funció comercial i de màrqueting.
Ajuts i suport a la creació d’empreses.

BLOC 3. FINANCES

Continguts

Tipus d’empresa segons la seva forma jurídica.
Elecció de la forma jurídica.
Tràmits de posada en marxa d’una empresa.
Fonts de finançament de les empreses. Externes (bancs, ajuts i subvencions i
micromecenatge o crowdfunding) i internes (accionistes, inversors i aplicació de
beneficis).
Productes financers i bancaris per a pimes. Comparació.
Planificació financera de les empreses. Estudi de viabilitat econòmic-financer.
Projecció de l’activitat. Instruments d’anàlisi. Proporcions bàsiques.
Impostos que afecten les empreses. El calendari fiscal.

2.

Objectius generals de l’àrea.

Al Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears, diu que l’educació secundària obligatòria ha
de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin:
a) 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 afermant els drets humans i la
igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns
d'una societat plural, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democràtica.
b) 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.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per

qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els
estereotips que suposin discriminació entre homes i dones, així com qualsevol
manifestació de violència contra la dona.
d) Enfortir les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en
les seves relacions amb els altres i resoldre pacíficament els conflictes, així com
rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus i els comportaments
sexistes.
e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per,
amb sentit crític, incorporar nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica
en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la
comunicació.
f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en
diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar els
problemes en els diversos camps del coneixement i de l'experiència.
g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en un mateix, la participació,
el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua
castellana i, si la hi hagués, en la llengua cooficial de la comunitat autònoma,
textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi
de la literatura.
i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera
apropiada.
j)

com un dret dels pobles i dels individus.
k) Val
.
l)

, res

humana de la sexualitat en tota la sev
, i contribuir a
conservar-lo i millorar-lo.
m)

, autonomia

.
2.1.

Objectius específics.

Els objectius de la matèria d’iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial són els
següents:
1. Relacionar-se amb l’entorn econòmic com a subjecte i no com a objecte
d’aquest entorn mitjançant l’assimilació progressiva del coneixement que vagi
aprenent sobre el seu funcionament, així com incorporar el que aprengui a les
seves relacions amb altres agents econòmics com a font de desenvolupament,
tant de la seva autonomia personal com de la seva capacitat per liderar
projectes que puguin ser percebuts com a valuosos pels altres.
2. Fomentar l’aplicació del pensament creatiu a l’hora de fer qualsevol proposta
que s’hagi de valorar en el seu entorn econòmic i valorar-ne positivament la
innovació, l’originalitat i la consistència.
3. Desenvolupar l’esperit emprenedor que tots tenim com a subjectes de
l’entorn econòmic en el qual actuam mitjançant el descobriment de les nostres
fortaleses i debilitats per, progressivament, augmentar la nostra competència
emprenedora.
4. Impulsar petits projectes susceptibles de poder implementar-se en el seu
entorn econòmic en els quals la creativitat i el rigor científic han de jugar un
paper primordial al llarg de tot el procés de realització.
5. Descobrir l’economia del bé comú i la banca ètica com a alternatives per a
una economia més justa.
6. Valorar l’estalvi com una font de llibertat a l’hora de consumir sense haver

d’acudir als intermediaris financers, el qual cal fomentar a través d’un consum
responsable.
7. Conèixer el funcionament bàsic dels intermediaris financers (alfabetització
financera) quan hem d’acudir a cercar finançament del nostre consum,
mitjançant l’estudi de casos pràctics senzills, reals i susceptibles de ser
demandats, així com d’exemples de males pràctiques per ser més lliures a
l’hora de relacionar-nos-hi.

2.1.1.

Objectius específics a 4rt d’ESO.

Els objectius de la matèria d’iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial de 4rt
són els següents:
1. Identificar les qualitats personals, actituds, aspiracions i formació pròpies de les
persones amb iniciativa emprenedora, descrivint l'activitat dels empresaris i
empresàries i el seu rol en la generació de treball i benestar social.
2. Investigar amb mitjans telemàtics les diferents àrees d'activitat professional de
l'entorn, els tipus d'empresa que les desenvolupen i els diferents llocs de treball en
cadascuna d'elles raonant els requeriments per a l'acompliment professional en
cadascun d'ells.
3. Dissenyar un projecte de carrera professional pròpia relacionant les possibilitats
de

l'entorn amb les

qualitats

i aspiracions personals

valorant l'opció

de

l'autoocupació i la necessitat de formació al llarg de la vida.
4. Identificar les normes i institucions que intervenen en les relacions entre
persones treballadores i persones empresàries relacionant-les amb el funcionament
del mercat de treball.
5. Distingir els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals
comprovant-los en contractes de treball i documents de negociació col·lectiva.
6. Descriure les bases del sistema de la Seguretat Social, així com les obligacions
de persones treballadores i persones empresàries dins d'est, valorant la seva acció

protectora davant les diferents contingències cobertes i descrivint les prestacions
mitjançant cerques a les webs institucionals.
7. Identificar les situacions de risc laboral més habituals en els sectors d'activitat
econòmica més rellevants en l'entorn indicant els mètodes de prevenció legalment
establerts així com les tècniques de primers auxilis aplicables en cas d'accident o
dany.
8. Determinar l'oportunitat d'un projecte d'empresa identificant les característiques
i prenent part en l'activitat que aquesta desenvolupa.
9. Identificar les característiques internes i externes del projecte d'empresa així
com els elements que constitueixen la xarxa d'aquesta: mercat, proveïdors,
clients, sistemes de producció i/o comercialització, emmagatzematge, i uns altres.
10. Descriure la relació del projecte d'empresa amb el seu sector, la seva
estructura organitzativa i les funcions de cada departament identificant els
procediments de treball en el desenvolupament del procés productiu o comercial.
11. Manejar com a usuari o usuària a nivell bàsic l'aplicació informàtica de control i
seguiment de clients, proveïdors i uns altres, aplicant les tècniques bàsiques de
comptabilitat, gestió financera i comercial i administració de personal per a
l'organització de la informació del projecte d'empresa.
12. Transmetre informació entre les diferents àrees i a clients interns i externs del
projecte d'empresa reconeixent i aplicant tècniques de comunicació i negociació i
aplicant el tractament protocol·lari adequat mitjançant mitjans telemàtics i
presencials.
13. Crear materials de difusió i publicitat dels productes i/o serveis del projecte
d'empresa incloent un pla de comunicació en Internet i en xarxes socials aplicant
els principis del màrqueting.
14. Exercir tasques de producció i/o comercialització en el projecte d'empresa
prenent decisions, treballant en equip i complint els terminis i objectius i proposant
millores segons un pla de control prefixat.
15. Recopilar dades sobre els diferents suports a la creació d'empreses tant de
l'entorn proper com del territorial, nacional o europeu seleccionant les possibilitats

que s'ajustin al projecte d'empresa plantejat.
16. Distingir les diferents formes jurídiques de les empreses relacionant-ho amb
les exigències de capital i responsabilitats que són apropiades per a cada tipus.
17. Enumerar les administracions públiques que tenen relació amb l'engegada
d'empreses recopilant per via telemàtica els principals documents que es deriven
de la posada en funcionament.
18. Valorar les tasques de suport, registre, control i fiscalització que realitzen les
autoritats en el procés de creació d'empreses descrivint els tràmits que s'han de
realitzar.
19. Determinar les inversions necessàries per a l'engegada d'una empresa
distingint les principals partides relacionades en un balanç de situació.
20. Caracteritzar de forma bàsica les possibilitats de finançament del dia a dia de
les empreses diferenciant el finançament extern i interna, a curt i a llarg termini
així com el cost de cadascuna i les implicacions en la marxa de l'empresa.
21. Presentar un estudi de viabilitat economicofinancera a mitjà termini del
projecte d'empresa aplicant condicions reals de productes financers analitzats i
previsions de vendes segons un estudi de l'entorn mitjançant una aplicació
informàtica tipus full de càlcul manejant ràtios financers bàsics.
22. Analitzar els productes financers més adequats d'entre les entitats financeres
de l'entorn per a cada tipus d'empresa valorant el cost i el risc de cadascun d'ells i
seleccionant els més adequat per al projecte d'empresa.
23. Identificar les obligacions fiscals de les empreses segons l'activitat assenyalant
el funcionament bàsic de IAE, IVA, IRPF i IS indicant les principals diferències entre
ells i valorant l'aportació que suposa la càrrega impositiva a la riquesa nacional.
3.

Orientacions metodològiques.
3.1.

Mètodes i propostes didàctiques.

La metodologia per a aquesta matèria ha de ser activa i ha de partir de l’entorn més
real possible, tant pel que fa a les activitats d’ensenyament-aprenentatge com les
d’avaluació, així com els recursos didàctics dissenyats, han de conviure en múltiples

entorns.
La iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial ha d’abordar almenys dos
d’aquests objectius (Diego, 2009):
a) Desenvolupar actituds i habilitats que formen la mentalitat emprenedora.
b) Sensibilitzar els estudiants perquè tinguin en compte l’autoocupació i la
creació dels propis projectes com una forma més d’ampliar les seves carreres
professionals.
c) Donar oportunitats per treballar en projectes i activitats concretes
gestionades pels mateixos alumnes.
d) Proporcionar als alumnes coneixements i habilitats específics per crear i
gestionar amb èxit els seus projectes.
Algunes de les línies que es seguiran al llarg del curs seran l’aprenentatge basat en
problemes, l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge a partir de situacions de la vida
real, la cessió a l’alumne el control del seu propi aprenentatge, la maximització de
l’aprenentatge social, del treball en xarxa, de la feina en equip, la proporció
d’oportunitats per assumir riscos de manera calculada, la implicació dels estudiants en
tasques de responsabilitat creixents... en les quals les tecnologies de la informació i
de l’aprenentatge juguin sempre un paper preponderant.
L'alumnat haurà de desenvolupar actituds conduents a la reflexió i l'anàlisi sobre la
importància del món de l'empresa en l'actualitat, els seus avantatges i les implicacions
ètiques que en ocasions es plantegen. Per a això, necessitem un cert grau
d'entrenament individual i treball reflexiu sobre procediments bàsics de l'assignatura:
la reflexió crítica, l'anàlisi de la realitat, el desenvolupament de capacitats individuals
que es durà a terme a través del treball sobre activitats plantejades pel professor,
lectures i/o vídeos que apropin l’alumne al seu entorn i també a través de l’exposició
de les seves idees i tasques.
En alguns aspectes de l'àrea, sobretot en aquells que pretenen l'entrenament
sistemàtic de destreses emprenedores, el treball en grup col·laboratiu aporta, a més
de l'entrenament d'habilitats socials bàsiques i l'enriquiment personal des de la
diversitat, una eina perfecta per discutir i aprofundir en continguts d'aquest aspecte.
També es treballarà l'argumentació en públic o la comunicació audiovisual, En aquest

sentit es duran a terme diferents activitats en grup que s’hauran de presentar de
forma escrita i s’hauran d’exposar enfront la resta de companys, els quals hauran
d’avaluar seguint una rúbrica presentada pel professor.
A partir del treball amb els acompliments competencials, s'obtindran diverses
evidències d'aprenentatge, vinculades als estàndards que inclou el currículum de
l’assignatura. Per registrar-les, utilitzarem el quadern de l’alumne, la qual cosa fa
necessari que, al llarg de les diferents unitats didàctiques, es planifiquin la realització i
la recollida de proves que demostrin el nivell de consecució de l'estàndard, així com la
seva evolució al llarg del curs.
A continuació es mostra un esquema del quadern de l’alumne que haurà d’entregar-se
al final de cada unitat didàctica. Serviran com eines d'avaluació del procés
d'aprenentatge que consisteix fonamentalment en la recollida d'evidències de
l'evolució de cada alumne. Cada evidència ha d'incorporar una reflexió afegida sobre
el treball realitzat, les dificultats oposades i els objectius de millora personal. El
document pot realitzar-se en paper, però és aconsellable fer-ho en format digital, tot i
que no obligatori,
guió concret per
3.2

i ha de seguir un
Portada: Assignatura, any acadèmic,
grup, unitat didàctica, nom de l’alumne/a.
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que ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar les seves propostes.
Així, els recursos didàctics són l’adequació de la infinitat de recursos d’iniciació a
l’activitat emprenedora i empresarial de que disposam i a la diversitat d’alumnes a qui
es dirigeixen les nostres propostes didàctiques. Així es plantejaran unes eines i un
recursos que permetin a cada un dels alumnes dins la seva diversitat assolir els
objectius esmentats.
Els recursos didàctics que es poden fer servir per desenvolupar totes les habilitats
comentades anteriorment són:
❏ Llibres de text recomanats:
❏ Bernardos, G, Soler, A., Soler, M. i Soler, M.M. (2015). Emprenedoria
ESO. Editorial Barcanova.
❏ Martínez, E. y Ibáñez, J.l. (2016). Emprenedoria: Sèrie Emprèn. Editorial
Santillana.
❏ Sande Edreira, J. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
(primer ciclo ESO). Manual online.
❏ Sande Edreira, J. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
(cuarto ESO). Manual online.
❏ Notícies de revistes especialitzades.
❏ Notícies de premsa.
❏ Recursos audiovisuals.
❏ Recursos digitals com jocs de simulació.
❏ Exercicis pràctics per resoldre problemes.
❏ Material complementari de suport aportat pel professor: per mitjà de la
plataforma Google.

4.

Temporalització.

Temporització
continguts nuclears
1a avaluació
BLOC 1. AUTONOMIA
PERSONAL, LIDERATGE
I INNOVACIÓ

UD 1 Les empreses i
l’activitat empresarial

UD 2 El mercat de treball

UD 3 La Seguretat Social

5.

CURS

4rt ESO

2a avaluació

3a avaluació

BLOC 2. PROJECTE

BLOC 3. FINANCES

EMPRESARIAL

UD 7 Empresa i posada en

UD 4 El pla d’empresa

UD 5 La informació en
l’empresa

marxa

UD 8 Inversió i finançament

UD 6 Producció i
promoció

UD 9 Viabilitat econòmica

Activitats i procediments d’ampliació i reforç.

A final de cada unitat es duran a terme activitats d’ampliació i/o reforç segons el

professor trobi necessari.
Aquestes activitats s’inclouran dins del quadern de l’alumne que es revisarà
periòdicament a final de cada unitat.
Pel que fa a les activitats de reforç podran ser de diferents naturalesa i el seu objectiu
principal serà la consecució i interiorització dels objectius previstos. Són aquelles
activitats que serviran per posar l'accent en les dificultats detectades respecte als
continguts tractats, per la qual cosa vindran determinades per l'evolució del grupclasse. Sovint serviran moltes de les activitats duites a terme al llarg de la unitat
descompostes en passes fonamentals, o bé, plantejades de diferent manera i donant
instruccions per realitzar-les. També s’utilitzaran estructures del treball cooperatiu.
Per altra banda, les activitats d’ampliació s’adreçaran a assolir objectius molt
concrets. A determinades unitats on els alumnes mostrin major motivació, o bé, en
aquelles on hagin realitzat les activitats proposades de manera més satisfactòria, es
proposaran activitats d’ampliació per tal d’aprofundir en els coneixements adquirits.
Aquestes activitats es duran a terme amb major autonomia i es plantejaran tenint en
compte especialment aquells alumnes amb altes capacitats, ja que necessitaran de
majors i més variats estímuls a l'hora de desenvolupar els seus coneixements.
Algunes d’aquestes seran:
-

Projectes de recerca. Es proposaran activitats en treball cooperatiu per
aprofundir en determinats conceptes. A més, a 4rt d’ESO es proposarà un
projecte anomenat Coneixes a …? A través d’aquest projecte s’estudiaran
figures emprenedores que hagin tingut repercussió en diferents àmbits de la
vida quotidiana de les persones. El grup d’alumnes es distribuiran en grups i es
distribuiran les tasques d’investigació sobre la persona en qüestió (dades
rellevants sobre la seva vida personal, característiques emprenedores, frases
motivadores, èxits i fracassos, principals contribucions a la societat, opinió
personal, etc.).

-

Projecció de pel·lícules, sèries i/o documentals. Són una gran font de recursos
ajuden a identificar els conceptes tractats en una situació real determinada,
difícils de simular a l’aula. Es prepararà i explicarà als alumnes una sinopsi de la
pel·lícula o un resum del documental o video concret i es lliurarà una fitxa amb
una bateria de preguntes que han de respondre per al seu posterior debat en

classe.
6.

Avaluació.
6.1.

Criteris d’avaluació per nivells.

6.1.1.

Criteris d’avaluació a 4rt d’ESO.

BLOC 1. AUTONOMIA PERSONAL, LIDERATGE I INNOVACIÓ

Criteris d’avaluació

1.

Descriure

les

qualitats

personals

i

destreses

associades

a

la

iniciativa

emprenedora i analitzar els requeriments dels diferents llocs de treball i activitats
empresarials.
2. Prendre decisions sobre l’itinerari vital propi, comprendre les possibilitats
d’ocupació, autoocupació i carrera professional en relació amb les habilitats
personals i les alternatives de formació i aprenentatge al llarg de la vida.
3. Actuar com a futur treballador responsable, conèixer els seus drets i deures com a
tal, valorar l’acció de l’Estat i de la Seguretat Social en la protecció de la persona
ocupada i comprendre la necessitat de protecció dels riscos laborals.

BLOC 2. PROJECTE EMPRESARIAL

Criteris d’avaluació

1. Crear un projecte d’empresa a l’aula, descriure’n les característiques internes i la
relació amb l’entorn així com la funció social, identificar els elements que en
constitueixen la xarxa logística com ara proveïdors, clients, sistemes de producció i
comercialització i xarxes d’emmagatzematge entre altres.
2. Identificar i organitzar la informació de les diferents àrees del projecte d’empresa
i aplicar els mètodes corresponents a la tramitació documental empresarial.
3. Dur a terme activitats de producció i comercialització pròpies del projecte
d’empresa creat i aplicar tècniques de comunicació i treball en equip.

BLOC 3. FINANCES

Criteris d’avaluació

1. Descriure les diferents formes jurídiques de les empreses i relacionar amb
cadascuna les responsabilitats legals dels seus propietaris i gestors, així com amb les
exigències de capital.
2. Identificar les fonts de finançament de les empreses pròpies de cada forma
jurídica, incloent-hi les externes i internes, i valorar les més adequades per a cada
tipus i moment en el cicle de vida de l’empresa.
3. Comprendre les necessitats de la planificació financera i de negoci de les
empreses i lligar-la a la previsió de la marxa de l’activitat sectorial i econòmica
nacional.

6.2.

Estàndards d’aprenentatge avaluables.

6.2.1.

Estàndards d’aprenentatge avaluables 4rt ESO.

BLOC 1. AUTONOMIA PERSONAL, LIDERATGE I INNOVACIÓ

Estàndards d’aprenentatge (en negreta es destaquen els mínims)

1.1.

Identifica

les

qualitats

personals,

actituds,

aspiracions

CC*

i CSC

formació pròpies de les persones amb iniciativa emprenedora,
descriu l’activitat dels empresaris i el seu rol en la generació de

CSIEE
CD

treball i benestar social.
1.2. Investiga amb mitjans telemàtics les diferents àrees d’activitat
professional de l’entorn, els tipus d’empresa que les desenvolupen i els
diferents llocs de treball a cadascuna i raona els requeriments per a
l’acompliment professional a cadascun.

2.1. Dissenya un projecte de carrera professional pròpia, relaciona CAA
les possibilitats de l’entorn amb les qualitats i aspiracions personals
i valora l’opció de l’autoocupació i la necessitat de formació al llarg

CSIEE
CD

de la vida.

3.1. Identifica les normes i institucions que intervenen en les CCLI
relacions entre treballadors i empresaris i les relaciona amb el
funcionament del mercat de treball.
3.2. Distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les
relacions

laborals

i

els

comprova en

contractes

de

CSC
CAA

treball i CSIEE

documents de negociació col·lectiva.
3.3. Descriu les bases del sistema de la Seguretat Social i les obligacions de
treballadors i empresaris dins aquest, en valora l’acció protectora davant les
diferents contingències cobertes i descriu les prestacions mitjançant cerques
als webs institucionals.
3.4. Identifica les situacions de risc laboral més habituals als sectors
d’activitat econòmica més rellevants en l’entorn, indica els mètodes de
prevenció legalment establerts i les tècniques de primers auxilis aplicables

en cas d’accident o dany.

BLOC 2. PROJECTE EMPRESARIAL

Estàndards d’aprenentatge (en negreta es destaquen els mínims)

CC*

1.1. Determina l’oportunitat d’un projecte d’empresa, n’identifica les CCLI
característiques i pren part en l’activitat que desenvolupa.
1.2.

Identifica

les

característiques

internes

i

externes

del

CSC
projecte

d’empresa, així com els elements que constitueixen la xarxa d’aquesta
empresa:

mercat,

proveïdors,

clients,

sistemes

de

producció

CSIEE

i/o CD

comercialització, emmagatzematge i d’altres.

CSC

1.3. Descriu la relació del projecte d’empresa amb el seu sector, l’estructura
organitzativa

i

les

funcions

de

cada

departament

i

identifica

els

procediments de treball en el desenvolupament del procés productiu o
comercial.

2.1. Empra com a usuari bàsic l’aplicació informàtica de control i seguiment CSIEE
de

clients,

proveïdors

i

d’altres,

aplica

les

tècniques

bàsiques

de

comptabilitat, gestió financera i comercial i administració de personal per
organitzar la informació del projecte d’empresa.
2.2. Transmet informació entre les diferents àrees i a clients interns i
externs del projecte d’empresa, reconeix i aplica tècniques de comunicació i
negociació, i aplica el tractament protocol·lari adequat a través de mitjans

CD
CSC

telemàtics i presencials.

3.1. Crea materials de difusió i publicitat dels productes i/o serveis CCLI
del projecte d’empresa, inclou un pla de comunicació a Internet i a
xarxes socials i aplica els principis del màrqueting.
3.2. Exerceix tasques de producció i/o comercialització en el projecte

CSIEE
CD

d’empresa, pren decisions, fa feina en equip, compleix els terminis i CAA
objectius i proposa millores segons un pla de control prefixat.

CSC

3.3. Recopila dades sobre els diferents suports a la creació d’empreses tant
de l’entorn proper com del territorial, nacional o europeu i selecciona les
possibilitats que s’ajustin al projecte d’empresa plantejat.

BLOC 3. FINANCES

Estàndards d’aprenentatge (en negreta es destaquen els mínims)

CC*

1.1. Distingeix les diferents formes jurídiques de les empreses i les CSC
relaciona amb les exigències de capital i responsabilitats més
apropiades per a cada tipus.
1.2. Enumera les administracions públiques que tenen relació amb la posada
en marxa d’empreses i recopila per via telemàtica els principals documents
que es deriven de la seva posada en funcionament.
1.3. Valora les tasques de suport, registre, control i fiscalització que duen a
terme les autoritats en el procés de creació d’empreses i descriu els tràmits
que s’han de fer.

CSIEE

2.1. Determina les inversions necessàries per posar en marxa una CMCT
empresa i distingeix les principals partides relacionades en un
balanç de situació.

CSIEE

2.2. Caracteritza de forma bàsica les possibilitats de finançament del
dia a dia de les empreses i diferencia el finançament extern i intern
a curt i a llarg termini, així com el cost de cadascuna i les
implicacions en la marxa de l’empresa.

3.1. Presenta un estudi de viabilitat econòmic i financer a mitjà CCLI
termini del projecte d’empresa, aplica condicions reals de productes
financers analitzats i previsions de vendes segons un estudi de

CMCT

l’entorn mitjançant una aplicació informàtica tipus full de càlcul i CD
empra proporcions financeres bàsiques.

CAA

3.2. Analitza els productes financers més adequats entre les entitats
financeres de l’entorn per a cada tipus d’empresa, valora el cost i el risc de
cadascun i selecciona els més adequat per al projecte d’empresa.
3.3. Identifica les obligacions fiscals de les empreses segons
l’activitat, assenyala el funcionament bàsic d’ IAE, IVA, IRPF i IS,
indica les principals diferències entre aquest i valora l’aportació que
suposa la càrrega impositiva a la riquesa nacional.

* Competències clau:
-

Competència comunicació lingüística (CCLI).

-

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
(CMCT).

-

Competència digital (CD).

-

Competència d'aprendre a aprendre (CAA).

-

Competències socials i cíviques (CSC).

-

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor (CSIEE).

-

Consciència i expressions culturals (CCEC).

6.3.

Criteris de qualificació per nivells.

A efecte del currículum, els referents per comprovar el grau d’adquisició de les
competències i l’assoliment dels objectius de l’etapa són els criteris d’avaluació i
estàndards d’aprenentatge avaluables de la matèria, concretats en les programacions
d’iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial. A més, l’avaluació ha de ser
formativa, tant del procés d’aprenentatge de l’alumne com del procés d’ensenyament
del professor; ha de ser contínua, al llarg de tota la programació per poder introduir
les mesures correctores necessàries en qualsevol moment; i ha de ser integradora, ja
que les programacions que es dissenyin han de partir de l’atenció a la diversitat que
requereixen tots els alumnes. Amb aquest fi, els mètodes d’avaluació es crearan
pensant amb les diferents característiques de l’alumnat i utilitzant les eines que
permetin el millor assoliment dels objectius. D’aquesta manera, l’avaluació constarà
amb diferents eines que tendran un pes diferent dins la qualificació final.

6.3.1.

Criteris de qualificació 4rt ESO.

EINES D’AVALUACIÓ DE CADA UNITAT

% EN LA
QUALIFICACIÓ

Actitud de l’alumne

10%

Quadern de l’alumne

30%

Projecte de recerca: Coneixes a…?

10%

Prova escrita i/o Projecte empresarial

50%

Qualificació total

6.4.

100%

Procediments d’avaluació.

El percentatge referent a l’actitud serà una eina amb la funció sancionadora, així
doncs no serà necessari arribar al 5 per poder fer mitja. Per tant, si l’alumne té faltes
injustificades,

o

bé,

manté

una

actitud

inadequada

a

classe,

això

afectarà

negativament a la seva nota. Seran contraris a aquesta eina aspectes com: xerrar a
classe mentres es duen a terme les explicacions, interrompre a companys o al
professor, utilitzar el mòbil de forma incorrecte sense el permís del professor (això
podrà significar la retirada de l’aparell fins a final de la sessió al tercer avís i/o
l’expulsió de l’alumne en cas que es negui), no realitzar les tasques encomanades,
etc.
El quadern de l’alumne es revisarà periòdicament a final de cada unitat. El professor
posarà a la disposició de l’alumnat els aspectes a tenir en compte a l’hora de
presentar un treball escrit, així com també referent a les exposicions orals. El quadern
de l’alumne és qualificarà en el full específic que l'alumne tindrà a la part del darrera
del seu quadern. Els pares signaran la revisió del quadern. En tots els casos, s’haurà
de presentar com a màxim el mateix dia de l’examen. Si no és així, podrà fer-ho dins
les sessions d’avaluació previstes al final de cada avaluació i només podrà optar a una
nota màxima d’un 5.
De la mateixa manera es durà a terme una prova escrita per cada unitat didàctica. En
les unitats que el professor ho convengui oportú aquest examen podrà ser
reemplaçada per un projecte relacionat amb el món empresarial.
Pel que fa al projecte de recerca de 4rt d’ESO, com ja s’ha comentat en l’apartat
d’activitats d’ampliació, el projecte Coneixes a…? consistirà en investigar sobre una
figura emprenedora amb repercussió social. El grup es distribuirà en subgrups i cada
un investigarà un aspecte rellevant de la figura escollida. Per avaluar aquest projecte
s’utilitzaran rúbriques tant a nivell individual i rúbriques per coavaluació dins els
subgrups.
Per tal de superar cada unitat, la nota final ha de ser de 5 punts sobre 10. Com a

mínim s’ha de treure un 3,5 de cada part perquè pugui fer mitjana. En el cas de
treure una qualificació inferior al 3,5 d’alguna de les parts, no puntuaria per fer
mitjana, s’ha de fer recuperació de la part suspesa. S’hauran de recuperar únicament
les parts no superades al final de cada avaluació. En aquests casos, només podrà
optar a una nota màxima d’un 5 per aquella part concreta i farà mitjana amb la resta.
Així doncs, es realitzarà una prova final de recuperació que englobarà tots els
continguts desenvolupats en les unitats treballades durant l’avaluació per aquells
alumnes que no hagin superat alguna de les unitats. Els alumnes només hauran de
contestar a les preguntes referents a la part suspesa. Així mateix, continuarà sent
imprescindible haver presentat el quadern de l’alumne. Alhora, els alumnes que no
hagin aprovat alguna de les parts dels quaderns podran tornar-ho a entregar en
aquestes dates. Com ja s’ha comentat, tant els alumnes que entreguin el quadern o
realitzin l’examen de recuperació tan sols podran optar a una nota màxima ponderada
al 5 per aquella part.
Els alumnes que hagin anat superant totes les proves anteriors i hagin presentat
correctament el quadern, durant les sessions d’avaluació podran optar a pujar la nota
assolida per mitjà de la realització d’una activitat a classe. Els alumnes podran
aconseguir fins a 1 punt sempre que la nota de l’activitat superi el 6. Així doncs, a
continuació es presenten la taula amb la correlació entre les notes obtingudes i la nota
que sumaria l’alumne:

NOTA EXAMEN

PUNTS

[6, 7)

0’25

[7, 8)

0’5

[8, 9)

0’75

[9, 10]

1,00

Si, així i tot, queda pendent alguna de les parts a final d’avaluació, l’alumne només

podrà optar a una nota màxima de 4.
Tasques fora de termini: no s’acceptaran tasques fora de termini, aquestes s’hauran
d’entregar en un dia assenyalat pel professor (dia de l’examen o final de l’avaluació) i
la nota màxima serà un 5.
Els exàmens no presentats: només es repetiran amb justificant el mateix dia que
l’alumne es reincorpori, sinó s’anirà a la recuperació al final de l’avaluació.
En cas que l’alumne tingui l’assignatura suspesa, l’alumne tindrà una oportunitat de
recuperar-la en el mes de juny. Per poder superar la matèria l’alumne haurà de fer
una prova escrita (80%) i entregar una recopilació d’activitats encomanades pel
professor (20%). Si l’alumne no supera l’examen podrà presentar en el mes de
setembre. Consistirà en una prova escrita (80%) i l’entrega d’activitats (20%). Els
alumnes només podran optar a una nota màxima de 5 punts en les recuperacions.

EINES D’AVALUACIÓ DE RECUPERACIONS Juny i

% EN LA

setembre

QUALIFICACIÓ

Activitats

20%

Prova escrita

80%
Qualificació total

6.5.

100%

Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Pel que fa a l’assignatura de 4rt d’ESO, al tractar-se d’una matèria que s’imparteix
només al segon cicle de la ESO no existeix la possibilitat de recuperar-la en cursos
següents.
En el cas dels repetidors, el departament farà un seguiment dels alumnes repetidors
de cada grup seguint i emprant el model que s’adjunta a la PGA.
6.6.

Criteris de promoció i titulació.

Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el currículum de

l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, la decisió sobre la promoció de
l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada
per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau
d’adquisició de les competències corresponents.
La repetició de curs es considera una mesura de caràcter excepcional, que s’ha de
prendre després d’haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport per resoldre
les dificultats d’aprenentatge de l’alumne.
Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat totes les matèries
cursades o tinguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de
repetir curs quan tingui una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues
matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i
llengua castellana i literatura.
De forma excepcional, l’equip docent pot decidir la promoció d’un alumne amb
avaluació negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions
següents:
a) Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament
matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i
literatura.
b) Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació
negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té
expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva
evolució acadèmica.
c) Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el
consell orientador.
L’alumne que no promocioni ha de romandre un any més al mateix curs. Aquesta
mesura se li pot aplicar al mateix curs una sola vegada i dues vegades com a màxim
dins l’etapa. Quan aquesta segona repetició s’hagi de produir al tercer o al quart curs,
té dret a romandre cursant l’educació secundària obligatòria en règim ordinari fins als
dinou anys d’edat, complerts l’any en què finalitzi el curs. Excepcionalment, pot
repetir una segona vegada el quart curs si no ha repetit als cursos anteriors de
l’etapa.

En el cas concret de la matèria d’Economia, l’alumne podrà promocionar amb
l’assignatura no superada quan l’equip docent ho consideri oportú, sempre i quan no
es degui a l’abandonament de la matèria.
S'entén per abandonament d'un àrea o matèria:
 No portar el material i/o equip imprescindible per seguir les classes.
 No realitzar les activitats i treballs o no lliurar-los en les dates establertes.
 No presentar-se als exàmens, lliurar les proves i exàmens en blanc o bé amb
respostes completament absurdes.
 Tenir una actitud totalment passiva: no prendre notes en classe, no seguir les
explicacions del professor, no respondre a les preguntes, no participar en
treballs en grup, realitzar en classe activitats alienes a la matèria.
 Tenir una actitud totalment negativa: distreure als altres, parlar, no atendre les
indicacions del professor…
 Haver rebut prevenció per escrit per faltar de manera reiterada i sense causa
justificada a classe.

7.

Elements transversals.

Els temes transversals són fonamentals per procurar que l'alumnat adquireixi
comportaments responsables en la societat, respectant les idees i les creences dels
altres.
D'entre tots els aspectes assenyalats en el Reial decret 1105/2014, que estableix el
currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, hi ha alguns
que estan directament relacionats amb els continguts d'aquesta matèria, per la qual
cosa no tenen la consideració d'elements transversals. Es tracta d'aquells aspectes
relacionats amb:
-Afermar l'esperit emprenedor i la iniciativa empresarial.
-Adquirir competències per a la creació i desenvolupament dels diversos models
d’empreses.

- Fomentar la igualtat d’oportunitats.
- Respectar a l'emprenedor i a l'empresari, així com a l'ètica empresarial.
- Impulsar aptituds com la creativitat, l'autonomia, la iniciativa, el treball en
equip, la confiança en un mateix i el sentit crític.
Si tindran la consideració d'elements transversals que podran abordar-se des
d'aquesta matèria els següents:
- La igualtat efectiva entre homes i dones.
- La prevenció de la violència de tot tipus.
- La no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social.
- La resolució pacífica de conflictes.
- La llibertat, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la pau, la democràcia,
el respecte als drets humans, el rebuig a la violència terrorista.
- El desenvolupament sostenible i el medi ambient.
- L'explotació de persones, l'abús sexual i el maltractament a les persones amb
discapacitat.
- Els riscos derivats de la inadequada utilització de les TIC.
- La protecció davant emergències i catàstrofes.
- L'activitat física i la dieta equilibrada.
- L'educació i la seguretat vial.
- L’hàbit de lectura
- La gestió del temps
Els continguts de la matèria a 4rt d’ESO estan estretament relacionats amb els
d’altres assignatures com poden ser:
Matemàtiques:

resolució de pro

.
BLOC 4. FU
.

.
Valors ètics.
BLOC 1. LA
.

-

.

: drets i deures.
8.

Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències clau.

La matèria d’iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial dins l’educació
secundària obligatòria suposa, per primera vegada, la incorporació d’un conjunt de
continguts prou amplis i específics de la ciència econòmica dins l’etapa secundària
obligatòria del sistema educatiu per assolir les competències que defineix el
currículum. Per fer-ho, hem de valorar les possibilitats d’aquesta ciència en la
consecució d’aquestes que li reconeix el currículum.
Comunicació lingüística
La matèria d’iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial empra un vocabulari que
es

contextualitza

primordialment

dins

l’entorn

econòmic.

Important

per

al

desenvolupament d'aquesta competència és l'adquisició de destreses bàsiques com la
lectura, la conversa i l'escriptura, per dur a terme diferents tasques, plantejades des
de l'àrea de participació, en situacions de comunicació de grup, expressió d'idees,
elaboració d'un pla de negoci, llistat de tasques per desenvolupar l'activitat del pla
d'empresa, generació de diferents documents administratius necessaris, comprensió
de diferents documents… Les actituds i els valors d'aquesta competència es veuran en

diferents tasques, en les quals es fomentarà el respecte a les opinions dels altres i el
desenvolupament de l'esperit crític.
Es tindrà en compte els aspectes referents a:
- Comprendre el sentit dels textos escrits i orals.
- Expressar-se oralment amb correcció, adequació i coherència.
- Respectar les normes de comunicació en qualsevol context: torn de paraula,
escolta atenta a l'interlocutor…

- Manejar elements de comunicació no verbal o diferents registres en les diverses
situacions comunicatives.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
La matèria d’iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial implica la capacitat
d’aplicar el raonament matemàtic per descriure, interpretar i valorar diferents
fenòmens en el seu context. Es contribueix a l’adquisició d’aquesta competència
mitjançant la realització d’un petit estudi de viabilitat financera o l’estudi del
funcionament bàsic d’alguns impostos.
Des de l'àrea es contribueix al desenvolupament d'aquesta competència aplicant el
raonament lògic i matemàtic per descriure, interpretar i valorar diferents fenòmens en
el seu context. L’adquisició de diferents elements per part de l'alumnat amb accions
com la planificació de despeses i ingressos, el càlcul de beneficis o pèrdues,
l'elaboració d'un pla de negoci i l'anàlisi de la viabilitat, la confecció d'un pla de
comercialització… I tot això a través de l'observació de l'entorn, la seva anàlisi i la
realització de diversos plantejaments per a un desenvolupament sostenible.
Fonamentalment treballarem:
- Comprometre's amb l'ús responsable dels recursos naturals per promoure un
desenvolupament sostenible.
- Manejar els coneixements sobre ciència i tecnologia per solucionar problemes,
comprendre el que ocorre al nostre al voltant i respondre a preguntes.
- Conèixer i utilitzar els elements matemàtics bàsics: operacions, magnituds,

percentatges,

proporcions,

formes

geomètriques,

criteris

de

mesurament

i

codificació numèrica, etc.
- Aplicar estratègies de resolució de problemes a situacions de la vida quotidiana.
- Organitzar la informació utilitzant procediments matemàtics.
- Resoldre problemes seleccionant les dades i les estratègies apropiades.
Competència digital
En l'actualitat, és necessari l'ús de les tecnologies de l'informació i la comunicació per
a diferents àmbits de les nostres vides, com a treball, oci, aprenentatge, participació
en la societat, etc. És fonamental conèixer l'ús de diverses aplicacions informàtiques,
l'accés a les fonts i el processament de la informació… Tot això es desenvoluparà en
les diferents tasques proposades, tant individuals com grupals, en les quals es
requereix consultar pàgines webs per obtenir informació o generar documents
relacionats amb el pla d'empresa, així com tasques de caràcter administratiu,
mitjançant la utilització de diferents programes de gestió, en la presentació-defensa
de treballs a través de la utilització de diversos mitjans i formats digitals, i en la
publicitación del que vulguem transmetre. Per tot això, es plantejaran tasques en les
quals es necessiti l'ús dels recursos tecnològics, desenvolupant una actitud activa,
segura i crítica cap a aquests.
Per a això, treballarem:
- Emprar diferents fonts per a la cerca d'informació.
- Elaborar i publicitar informació pròpia derivada d'informació obtinguda a través
de mitjans tecnològics.
- Comprendre els missatges elaborats en codis diversos.
- Utilitzar els diferents canals de comunicació audiovisual per transmetre
informacions diverses.
- Manejar eines digitals per a la construcció de coneixement.
- Aplicar criteris ètics en l'ús de les tecnologies.
Aprendre a aprendre

La competència d'aprendre a aprendre és fonamental per a l'aprenentatge del dia a
dia del nostre alumnat en els diferents contextos en els quals es trobi. Des d'aquesta
àrea entrenem aspectes com la capacitat per iniciar, organitzar i persistir en el
projecte empresarial, per la qual cosa exigeix que l'alumnat es motivi per dur a terme
les diferents accions, reconegui les seves fortaleses i les aprofiti, conegui i controli els
processos duts a terme, utilitzi diferents estratègies per al coneixement dels aspectes
relacionats amb l'autonomia personal, així com que conegui els mecanismes de
creació d'empreses i les finances, i desenvolupi el seu pensament crític i creatiu per al
descobriment de noves possibilitats. Tot això amb l'objectiu de millorar el nostre
entorn i avaluar si s'aconsegueixen els objectius preestablerts.
Per al desenvolupament d'aquesta competència, cercarem:
- Identificar potencialitats personals com a aprenenta: estils d'aprenentatge,
intel·ligències múltiples, funcions executives…
- Aplicar estratègies per a la millora del pensament creatiu, crític, emocional,
interdependent…
- Desenvolupar estratègies que afavoreixin la comprensió rigorosa dels continguts.
- Prendre consciència dels processos d'aprenentatge.
- Seguir els passos establerts i prendre decisions sobre els passos següents en
funció dels resultats intermedis.
- Avaluar la consecució d'objectius d'aprenentatge.
Competències socials i cíviques
Aquesta competència necessita del coneixement i entrenament de diferents habilitats
per elaborar idees, tenir en compte l'opinió dels altres, prendre decisions, resoldre
conflictes, interactuar amb altres persones i grups respectant unes normes,
interpretar fenòmens i problemes socials… Els diferents aspectes a tractar des
d'aquesta àrea, com l'empresa i la responsabilitat social, l'esperit emprenedor, la
creativitat i la innovació, el paper de l'Estat i les Administracions Públiques en les
empreses, el valor social dels diners, els intermediaris financers en la societat, l'anàlisi
dels impostos pel que fa al benestar social, els drets i deures dels consumidors al món
del negoci, etc., permetran a l'alumnat l'obtenció dels coneixements i les habilitats

necessaris per al desenvolupament d'aquesta competència.
Per a això es tindrà en compte:
- Mostrar disponibilitat per a la participació activa en àmbits de participació
establerts.
- Reconèixer riquesa en la diversitat d'opinions i idees.
- Concebre una escala de valors pròpia i actuar conforme a ella.
- Aprendre a comportar-se des del coneixement dels diferents valors.
- Desenvolupar la capacitat de diàleg amb els altres en situacions de convivència i
treball, i per a la resolució de conflictes.
- Involucrar-se o promoure accions amb una fi social.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
L'àrea d'Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial se centra sobretot en el
desenvolupament d'aquesta competència, la qual implica la capacitat de transformar
les idees en actes. Des d'aquesta àrea, es desenvoluparan capacitats i habilitats en
l'alumnat relacionades amb l'autonomia personal, el lideratge i la creativitat, i
habilitats empresarials com la planificació, l'organització, la gestió i la presa de
decisions, la participació, el lideratge i la delegació, el pensament crític, el sentit de la
responsabilitat, el reconeixement de fortaleses i febleses d'un mateix i d'un projecte,
l'avaluació, l'assumpció de riscos, el pla de màrqueting, la gestió de recursos
materials i humans, la generació d'idees creatives, el reconeixement d'oportunitats de
negoci, el disseny d'un pla de negoci, l'anàlisi de viabilitat, etc.
En aquest sentit, treballarem:
- Optimitzar recursos personals recolzant-se en les fortaleses pròpies.
- Assumir les responsabilitats encomanades i adonar d'elles.
- Gestionar el treball del grup, coordinant tasques i temps.
- Prioritzar la consecució d'objectius grupales sobre els interessos personals.
- Trobar possibilitats en l'entorn que uns altres no veuen.

- Mostrar iniciativa personal per iniciar o promoure accions noves.
- Actuar amb responsabilitat social i sentit ètic en el treball.
Consciència i expressions culturals
L'expressió cultural és fonamental per al desenvolupament d'aptituds creatives que
puguem traslladar a diversos contextos professionals. Des de l'àrea d'Iniciació a
l'Activitat Emprenedora i Empresarial podem entrenar diferents aspectes, com
l'apreciació de la importància de l'expressió creativa d'idees i experiències a través de
diferents mitjans.
Pel que fa en aquesta àrea, treballarem:
- Apreciar els valors culturals del patrimoni natural i de l'evolució del pensament
científic.
- Apreciar la bellesa de les expressions artístiques i de les manifestacions de
creativitat, i gust per l'estètica en l'àmbit quotidià.

- Elaborar treballs i presentacions amb sentit estètic.
A continuació es detallen les competències claus a les que es contribuirà a assolir en
els diferents blocs segons el nivell.

8.1.

Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències clau
4rt ESO.

A través de les activitats grupals i també a nivell individual (com els comentaris sobre
articles de premsa, revistes especialitzades o recursos audiovisuals)

s’ampliarà el

vocabulari específic amb l’objectiu de que es puguin interpretar i entendre textos
relacionats amb l’assignatura, així com expressar-se amb seguretat fent ús del
vocabulari après.

Mitjançant el treball cooperatiu, es perfeccionen les normes de

comunicació, es fomenta la cohesió de grup i les responsabilitats individuals, i a la
vegada es manegen elements de comunicació no verbal a l’hora de fer exposicions a
classe. Tot això contribuirà a millorar la comunicació lingüística. En relació a la

competència matemàtica es treballarà el full de càlcul a través de diverses activitats
com pot ser fer un petit pla de viabilitat financera d’una empresa. També es treballarà
la competència digital a través de la recerca d’informació utilitzant les eines TIC i
posteriorment l’ús de les presentacions de google per fer exposicions a classe. Es
desenvoluparà la competència d’aprendre a aprendre plantejant situacions reals per
fomentar el pensament crític (per exemple amb casos reals d’empreses a través de
vídeos curts o tallers). Mitjançant el treball cooperatiu es treballarà el diàleg, el
respecte mutu i la capacitat de resolució de conflictes. Sobre tot es fomentarà la
iniciativa i l’esperit emprenedor perfeccionant l’autonomia de l’alumne i potenciant el
lideratge, el sentit de responsabilitat i la planificació. Es valorarà l’entorn i els valors
culturals tant a l’hora de seleccionar material d’estudi com per promoure idees
creatives i emprenedores. Pel que fa a la competència social i cívica s’estudiaran amb
més profunditat el paper dels impostos i les Administracions Públiques així com els
sistemes i productes financers.

9.

Adaptacions necessàries per atendre a l’alumnat NESE.
9.1.

Plans d’actuació.

Pel que fa a la matèria en qüestió no s’apliquen desdoblaments ni agrupaments
flexibles.
9.2.

Criteris per a l’elaboració de les adaptacions curriculars.

Les adaptacions curriculars poden ser de dos tipus:

- Adaptacions curriculars no significatives (ACNS)
, pr

. Aquestes mesures es desenvoluparan en

individualitzada.

- Adaptacions Curriculars Significatives (ACS)

,
trastorns greus de conducta, com aquells que posseeixen un his

,

Tenint en compte les característiques del grup i de l’assignatura no es té previst
realitzar adaptacions curriculars significatives al llarg del curs ja que no es compte
amb alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a dificultats
específiques d'aprenentatge (DEA), trastorn de Dèficit d’Atenció i/o Hiperactivitat
(TDAH), d’incorporació tardana al sistema educatiu (IT) o condicions personals o
historia escolar (CP/HE).
Si durant el transcurs d’alguna de les avaluacions es detecta alguna d’aquestes
dificultats anteriorment mencionades es posaria en marxa l’elaboració de les
adaptacions curriculars pertinents.
9.3.

Mesures individuals de suport.

Si durant el curs es detecta algún cas es durien a terme les adaptacions curriculars no
significatives per als alumnes amb necessitats educatives no determinades con a
NESE, i les adaptacions curriculars significatives per als alumnes amb necessitats
educatives valorats com a NESE o NEE que es determinaran amb el format disponible
a la plataforma del centre.
10.

Activitats complementàries i extraescolars del departament.

Es té previst dur a terme una visita a una empresa de la zona. Tot i això, també hi
hauria la possibilitat de realitzar alguna activitat complementària en el mateix centre
com podria ser la impartició d’algun taller d’emprenedoria i creació d’empreses.

PROGRAMACIO DE VALORS ETICS 1r ESO

CURS 2019-2020

1.- Sequenciacio de continguts per cursos
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)

1r Cicle (1r , 2n , 3r)
El concepte de persona.
El concepte de persona en la historia de la filosofia.
Caracteristiques principals de la persona.
La dimensio moral de la persona.
Desenvolupament moral a l’adolescencia.
Autonomia i heteronomia morals.
Concepcio kantiana de la persona.
La personalitat i els valors etics.
El concepte de virtut en el pensament d’Aristotil.
La intel·ligencia emocional.
Dimensio social de la persona.
El proces de socialitzacio.
L’etica i el dret.
La intel·ligencia emocional en les relacions interpersonals. Goleman.
L’assertivitat.
Les virtuts etiques.
Etica i moral.
La dimensio moral de l’esser huma.

Etica i llibertat.
Els valors i les normes etiques.
Les teories etiques: concepte i classificacio.
El relativisme moral. Els sofistes.
L’intel·lectualisme moral. Socrates.
L’eudemonisme. Aristotil.
L’hedonisme. Epicur.
L’utilitarisme.
La relacio entre l’etica, la justicia i la politica. La teoria politica d’Aristotil.
L’estat de dret i la divisio de poders.
La participacio ciutadana en la vida politica.
Fonaments etics de la Declaracio universal dels drets humans.
Fonaments etics de la Constitucio espanyola de 1978.
Fonaments etics de la Unio Europea.
Etica, dret i justicia. Legalitat i legitimitat.
El jusnaturalisme. Locke.
El positivisme juridic. Kelsen.
El convencionalisme juridic. Els sofistes.
La Declaracio universal dels drets humans: origen historic, estructura i importancia
etica i politica.
La Declaracio universal dels drets humans i el concepte de dignitat personal.
Desenvolupament historic dels drets humans: les tres generacions.
Origen historic i importancia dels drets de la dona i els drets dels infants.
La defensa dels drets humans en el mon actual. Problemes i reptes.
Implicacions etiques de la ciencia i la tecnologia.
Principals perills de la recerca cientifica i tecnologica. Els perills de la
tecnodependencia.
La bioetica i els problemes que presenta.

2.- Objectius especifics de l'area
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
1. Coneixer la dimensio individual i social de la condicio humana i acceptar la propia
identitat respectant les diferencies amb els altres. 2. Desenvolupar l’autoestima,
l’afectivitat i l’autonomia personal en les relacions amb les altres persones, aixi com
una actitud contraria a la violencia, als estereotips i als prejudicis.
3. Apreciar els valors i les normes de la convivencia per aprendre a actuar amb rigor
tenint-los en compte i preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania, i respectar els
drets humans, aixi com el pluralisme propi d’una societat democratica. 4. Fomentar
habilitats emocionals, comunicatives i socials per actuar amb autonomia i participar
activament en les relacions de grup, mostrant actituds constructives i altruistes.
5. Descobrir que la diversitat enriqueix i que no ha de ser un obstacle per a la
convivencia, i mostrar respecte pels costums i per les maneres de viure de persones i
poblacions diferents de la propia. 6. Assumir els mecanismes fonamentals de
funcionament de les societats democratiques i valorar el paper de l’Administracio
publica per garantir els serveis publics i l’obligacio dels ciutadans de contribuir a
mantenir-los i complir les seves obligacions civiques.
7. Reconeixer-se membres d’una ciutadania global i identificar i valorar la pluralitat de
les societats actuals com a enriquidora de la convivencia.
8. Identificar i rebutjar situacions d’injusticia i de discriminacio, mostrar sensibilitat
per les necessitats de les persones i els grups mes desafavorits i desenvolupar
comportaments solidaris i contraris a la violencia.
9. Prendre consciencia de la situacio del medi ambient i desenvolupar actituds de
responsabilitat en la proteccio de l’entorn immediat.
10. Coneixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferencies entre les
persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no-discriminacio de
persones amb discapacitat.
11. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els ambits de la personalitat i en les
relacions amb els altres, aixi com una actitud contraria a la violencia, als prejudicis de
qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
12. Reconeixer els principals conflictes socials i morals del mon actual, analitzar-ne les
causes i els efectes i jutjar-los des de les teories etiques.

3.- Orientacions metodologiques
Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
3.1.- Metodes i propostes didactiques
Agafant com a referencia els principis de la pedagogia constructivista, proposam a
continuacio una serie d’orientacions metodologiques i didactiques que poden servir
com a base per intentar assolir un aprenentatge realment significatiu.
En primer lloc, segons el marc de referencia esmentat, es essencial partir dels
coneixements previs dels alumnes i de les seves propies experiencies. D’aquesta
manera, podran relacionar els continguts nous amb allo que ja saben i s’incrementara,
aixi, l’assimilacio de les noves idees.
Es fonamental treballar la recerca, la seleccio, l’analisi i l’avaluacio de la informacio, la
feina en equip, etc. A l’hora de dur a terme l’aprenentatge, s’ha de tenir en compte el
grau de maduresa i autonomia dels alumnes, que els permetra tractar problemes mes
complexos i intentar trobar les respostes per si mateixos. Es poden abordar els
diversos temes partint d’un questionari inicial que permeti que els alumnes, despres
d’haver recollit i estructurat la informacio, puguin arribar a conclusions que
responguin a aquestes questions inicials. Es molt aconsellable fer una autoavaluacio o
una coavaluacio. Si es treballa en grups petits, els alumnes es conscienciaran molt
mes dels seus propis errors i avancaran molt millor en el seu proces d’aprenentatge.
El professor, finalment, pot resoldre dubtes, explicar i completar conceptes que no
hagin quedat clars, etc.
En segon lloc, es important tambe emprar una metodologia activa en que es fomenti
la participacio de l’alumne a traves de l’experimentacio. Aquesta estrategia promou el
desenvolupament d’habilitats com el pensament critic, la creativitat i la comunicacio
efectiva en cadascuna de les fases del proces.
La utilitzacio de recursos informatics i audiovisuals en l’ensenyament de valors etics
pot ser interessant, ja que permet acostar aquests temes als alumnes i fer-los mes
comprensibles, amb la qual cosa s’afavoreix l’aprenentatge. L’existencia d’una gran
varietat de recursos en l’ambit de les TIC (webs, webquestes, blogs, etc.) facilita molt
aquesta metodologia.
En tercer lloc, s’ha de procurar que les activitats plantejades siguin tan reals,
coherents i funcionals com sigui possible. En aquest sentit, cal aprofitar tots els

recursos que es tenguin a l’abast per oferir als alumnes tasques que els resultin
estimulants, a fi d’augmentar aixi la seva motivacio i la implicacio en el propi
aprenentatge.
La practica cooperativa d’activitats es fonamental perque els alumnes millorin les
seves destreses i perque aquesta practica serveixi per motivar i refermar la part
teorica. Finalment, es necessari tenir en compte aspectes tan determinants com
l’etapa evolutiva dels alumnes o la diversitat present a l’aula, i adaptar-nos en cada
cas a les caracteristiques i les necessitats de cadascu.

3.2.- Materials i recursos didactics
Materials didactics
Nivell 1r ESO
Llibre de text

No hi ha llibre de text

Altres recursos

Materials d'elaboracio propia. Premsa,
audiovisuals, documents diversos,
recursos a la xarxa, ...

4.- Temporalitzacio
1r ESO

1a avaluacio

2a avaluacio

3a avaluacio

Tema 1. Som persones.

Tema 3. Etica i moral.

Tema 5. Ciutadans amb
drets.

Tema 2. Vivim en societat.

Tema 4. Viure en democracia.

Tema 6. Ciencia, tecnica i
valors.

5.- Activitats i procediments d'ampliacio i reforc
DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atencio a la diversitat i l'orientacio
educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons publics. (BOIB
05/05/2011 num. 67) Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual
s’estableix el curriculum de l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB
num. 73, de 16 de maig de 2015)
Es tendra en compte la diversitat de l'alumnat. S'anira valorant al llarg del curs la

necessitat d'adaptar el curriculum en els casos concrets en que sigui convenient. El fet
que no hi hagi proves objectives i que les notes siguin les del lliurament d'activitats
diverses fa que no s'hagin d'adaptar necessariament els materials i recursos utilitzats.

6.- Avaluacio
6.1.- Criteris d'avaluacio per nivells
L'avaluacio tindra en compte els seguents criteris:
1. Apreciar els elements dels valors etics estudiats implicits en els comportaments
individuals o col·lectius a proposit de les questions morals plantejades.
2. Detectar i explicitar, a traves de diferents recursos, els valors i actituds morals
plantejats.
3. Treballar sobre questions problematiques d'actualitat, utilitzant amb rigor la
informacio dels diversos mitjans de comunicacio.
4. Participar de manera constructiva en debats sobre questions d'actualitat,
manifestant les opinions de manera raonada, amb respecte als altres i solidaritat amb
els perjudicats.
5. Opinar sobre els problemes etics sorgits al llarg del curs i donar la seva opinio per
escrit.

L' avaluacio de l'alumnat tendra present els seguents aspectes:
1- A l'hora de qualificar es tindra en compte el treball diari tant a l'aula com a casa,
aixi com l' actitud i la participacio.
2- Es tindran presents els treballs i activitats diverses que s'avaluaran, valorant els
continguts, la presentacio i l 'ortografia.

6.2.- Estandards d'aprenentatge avaluables Primer cicle (1 r , 2n , 3r)
BLOC 1. LA DIGNITAT DE LA PERSONA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Construir un concepte de persona i valorar la dignitat de les persones pel
fet de ser lliures.

1.1. Assenyala les dificultats per definir el concepte de persona, n’analitza el
significat etimologic i valora algunes definicions aportades per filosofs.
1.2. Descriu les caracteristiques principals de la persona: substancia independent,
racional i lliure.
1.3. Explica i valora la dignitat de la persona, que, com a ens autonom,es converteix
en un “esser moral”.
2. Comprendre la crisi de la identitat personal que sorgeix a l’adolescencia.
2.1. Esta informat, de fonts diverses, sobre les caracteristiques dels grups
d’adolescents i la influencia que exerceixen sobre els membres a l’hora de determinar
la seva conducta, i fa un resum de la informacio obtinguda.
2.2. Elabora conclusions sobre la importancia que te per a l’adolescent desenvolupar
l’autonomia personal i tenir el control de la propia conducta de conformitat amb els
valors etics lliurement triats.
3. Identificar els conceptes d’heteronomia i autonomia a traves de la
concepcio kantiana de persona, amb la finalitat de valorar-ne la importancia
i aplicar-los a la realitzacio de la vida moral.
3.1. Explica la concepcio kantiana del concepte de persona com a subjecte autonom
capac de dictar les propies normes morals.
3.2. Comenta i valora la idea de Kant de concebre la persona com un fi en si mateix i
rebutjar la possibilitat que sigui tractada pels altres com a instrument per aconseguir
finalitats alienes a ella.
4. Descriure en que consisteix la personalitat i valorar la importancia
d’enriquir-la amb valors i virtuts etiques mitjancant l’esforc i la voluntat
personal.
4.1. Identifica en que consisteix la personalitat i els factors genetics, socials, culturals
i mediambientals que intervenen a l’hora de construir-la i aprecia la capacitat
d’autodeterminacio en l’esser huma.
5. Justificar la importancia que te l’us de la rao i la llibertat en l’esser huma
per determinar “com vol ser” i triar els valors etics que vol incorporar a la
seva personalitat.
5.1. Descriu i valora el paper rellevant de la rao i la llibertat per configurar, amb els
seus propis actes, l’estructura de la seva personalitat.
5.2. Elabora una llista dels valors etics que considera desitjables per integrar-los a la
seva personalitat i explica les raons d’aquesta tria.
6. Entendre la relacio entre els actes, els habits i el desenvolupament del
caracter mitjancant la comprensio del concepte de virtut d’Aristotil i,
especialment, en referencia a les virtuts etiques, per la importancia que
tenen en el desenvolupament de la personalitat.
6.1. Assenyala en que consisteix la virtut i les caracteristiques que te segons Aristotil
i indica com es relaciona amb els actes, els habits i el caracter.
6.2. Enumera alguns dels beneficis que, segons Aristotil, aporten les virtuts etiques a
l’esser huma, identifica algunes d’aquestes virtuts i les ordena d’acord amb un criteri
racional.
7. Analitzar en que consisteix la intel·ligencia emocional i valorar la
importancia que te en el desenvolupament moral de l’esser huma.
7.1. Defineix la intel·ligencia emocional, descriu les caracteristiques que presenta i

valora la importancia que te en la construccio moral de l’ens huma.
7.2. Explica en que consisteixen les emocions i els sentiments i com es relacionen
amb la vida moral.
7.3. Mitjancant un debat en grup, troba la relacio que hi ha entre algunes virtuts
valors etics i el desenvolupament de les capacitats d’autocontrol emocional i
automotivacio, com la sinceritat, el respecte, la prudencia, la tempranca, la justicia i
la perseveranca, entre altres.
8. Valorar la importancia del desenvolupament de la intel·ligencia
emocional, la influencia que exerceix en la construccio de la personalitat i el
caracter moral que te, i ser capac d’utilitzar la introspeccio per reconeixer
emocions i sentiments propis, amb la finalitat de millorar les habilitats
emocionals.
8.1. Compren en que consisteixen les habilitats emocionals que, segons Goleman, ha
de desenvolupar l’esser huma i elabora, en col·laboracio amb el grup, un esquema
explicatiu d’aquesta questio.
8.2. Relaciona el desenvolupament de les habilitats emocionals amb l’adquisicio de
les virtuts etiques, com la perseveranca, la prudencia, l’autonomia personal, la
tempranca, la fortalesa de voluntat, l’honestedat amb un mateix, el respecte a la
justicia i la fidelitat als propis principis etics, entre altres.
8.3. Utilitza la introspeccio com a mitja per reconeixer els propis sentiments,
emocions i estats d’anim, amb la finalitat de tenir-ne mes autocontrol i ser capac
d’automotivar-se, de convertir-se en l’amo de la seva propia conducta.
9. Comprendre i apreciar la capacitat de l'esser huma d'influir de manera
conscient i voluntaria en la construccio de la seva propia identitat,
conformement a uns valors etics, i aixi millorar l'autoestima.
9.1. Reconeix i valora la capacitat que te de modelar la seva propia identitat i fer de
si mateix una persona justa, sincera, tolerant, amable, generosa, respectuosa,
solidaria, honesta, lliure, etc.; en una paraula: una persona digna de ser apreciada
per ella mateixa.
9.2. Dissenya un projecte de vida personal conforme al model de persona que vol ser
i els valors etics que vol adquirir i fa que la seva propia vida tengui un sentit.
BLOC 2. LA COMPRENSIO, EL RESPECTE I LA IGUALTAT EN LES RELACIONS
INTERPERSONALS
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Coneixer els fonaments de la naturalesa social de l’esser huma i la relacio
dialectica que s’estableix entre aquest i la societat, i valorar la importancia
d’una vida social dirigida pels valors etics.
1.1. Explica per que l’esser huma es social per naturalesa i valora les consequencies
que te aquest fet en la seva vida personal i moral.
1.2. Reflexiona, en petits grups, sobre la influencia mutua que s’estableix entre
l’individu i la societat.
1.3. Aporta raons que fonamenten la necessitat d’establir uns valors etics que guiin
les relacions interpersonals i empra la iniciativa personal per elaborar, mitjancant
suports informatics, una presentacio grafica de les seves conclusions sobre aquest
tema.

2. Descriure i valorar la importancia de la influencia de l’entorn social i
cultural en el desenvolupament moral de la persona mitjancant l’analisi del
paper que exerceixen els agents socials.
2.1. Descriu el proces de socialitzacio i valora la importancia que te en la
interioritzacio individual dels valors i les normes morals que regeixen la conducta de
la societat en la qual viu.
2.2. Exemplifica, en col·laboracio amb el grup, la influencia que tenen en la
configuracio de la personalitat humana els valors morals inculcats pels agents socials,
entre els quals la familia, l’escola, els amics i els mitjans de comunicacio de massa, i
elabora un esquema i unes conclusions utilitzant suports informatics. 2.3. Justifica i
valora la necessitat de la critica racional com a mitja indispensable per adequar els
costums, les normes, els valors, etc., del seu entorn als valors etics universals
establerts en la Declaracio universal dels drets humans i rebutja tot el que pot
atemptar contra la dignitat humana i els drets fonamentals de les persones.
3. Distingir, en la persona, els ambits de la vida privada i de la vida publica —
la primera regulada per l’etica i la segona, pel dret — , amb la finalitat
d’identificar els limits de la llibertat personal i de la social.
3.1. Defineix els ambits de la vida privada i de la publica, aixi com el limit de la
llibertat humana en tots dos casos.
3.2. Distingeix els ambits d’accio que corresponen a l’etica dels que corresponen al
dret i exposa les seves conclusions mitjancant una presentacio elaborada amb
mitjans informatics.
3.3. Reflexiona sobre el problema de la relacio entre el camp privat i el public i la
possibilitat que sorgeixi un conflicte de valors etics entre tots dos, aixi com sobre la
forma de trobar una solucio basada en els valors etics, exemplifica de manera
concreta aquests casos i exposa les possibles solucions fonamentades eticament.
4. Assenyalar i valorar la importancia de les habilitats de la intel·ligencia
emocional assenyalades per Goleman en relacio amb la vida interpersonal i
el vincle que mantenen amb els valors etics que enriqueixen les relacions
humanes.
4.1. Compren la importancia que, per a Goleman, tenen les capacitats de reconeixer
les emocions alienes i de controlar les relacions interpersonals i elabora un resum
esquematic d’aquest tema
5. Utilitzar la conducta assertiva i les habilitats socials amb la finalitat
d’incorporar a la propia personalitat alguns valors i virtuts etiques
necessaris per desenvolupar una vida social mes justa i enriquidora.
5.1. Explica en que consisteix la conducta assertiva, la compara amb el
comportament agressiu o inhibit i adopta com a principi moral fonamental, en les
relacions interpersonals, el respecte a la dignitat de les persones.
5.2. Mostra, en les relacions interpersonals, una actitud de respecte cap als drets que
qualsevol esser huma te de sentir, pensar i actuar de forma diferent, d’equivocar-se,
de gaudir del temps de descans, de tenir una vida privada, de prendre les propies
decisions, etc., i, especificament, de ser valorat de forma especial pel simple fet de
ser persona, sense discriminar ni menysprear ningu.
5.3. Empra, en dialegs curts reals o inventats, habilitats socials com l’empatia,
l’escolta activa i la interrogacio assertiva, entre altres, amb la finalitat d’aprendre a
utilitzar-les de forma natural en la relacio amb els altres.
5.4. Exercita, mitjancant dialegs orals, algunes tecniques de comunicacio

interpersonal, com la forma adequada de dir no, el disc ratllat, el banc de boira, etc.,
amb l’objecte de dominar-les i poder-les utilitzar en el moment adequat.
6. Justificar la importancia que tenen els valors i les virtuts etiques per
aconseguir unes relacions interpersonals justes, respectuoses i
satisfactories.
6.1. Identifica l’adquisicio de les virtuts etiques, entre les quals la prudencia, la
lleialtat, la sinceritat, la generositat, etc., com una condicio necessaria per
aconseguir unes bones relacions interpersonals.
6.2. Elabora una llista amb alguns valors etics que han d’estar presents en les
relacions entre l’individu i la societat, com la responsabilitat, el compromis, la
tolerancia, el pacifisme, la lleialtat, la solidaritat, la prudencia, el respecte mutu i la
justicia, entre altres.
6.3. Destaca el deure moral i civic que te tothom d’ajudar qualsevol persona la vida,
la llibertat i la seguretat de la qual estiguin en perill de forma imminent i de
col·laborar, segons les propies possibilitats, a prestar els primers auxilis en casos
d’emergencia.
BLOC 3. LA REFLEXIO ETICA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Distingir entre etica i moral, assenyalar-ne les semblances i les
diferencies i valorar la importancia de la reflexio etica com un saber practic
necessari per guiar de forma racional la conducta de l’esser huma cap a la
seva plena realitzacio.
1.1. Reconeix les diferencies que hi ha entre l’etica i la moral quant a l’origen i la
finalitat.
1.2. Aporta raons que justifiquen la importancia de la reflexio etica com una guia
racional de conducta necessaria en la vida de l’esser huma i expressa de forma
apropiada els arguments en els quals es fonamenta.
2. Destacar el significat i la importancia de la naturalesa moral de l’esser
huma, analitzar les seves etapes de desenvolupament i prendre consciencia
de la necessitat que te de normes etiques, lliurement i racionalment
assumides, com a guia del seu comportament.
2.1. Distingeix la conducta instintiva de l’animal del comportament racional i lliure de
l’esser huma, destaca la magnitud de les seves diferencies i valora les consequencies
que tenen en la vida de les persones.
3. Reconeixer que la llibertat constitueix l’arrel de l’estructura moral de la
persona i valorar el paper de la intel·ligencia i la voluntat com a factors que
incrementen la capacitat d’autodeterminacio.
3.1. Descriu la relacio existent entre la llibertat i els conceptes de persona i
estructura moral.
3.2. Analitza i valora la influencia que tenen en la llibertat personal la intel·ligencia,
que ens permet coneixer les possibles opcions que podem triar, i la voluntat, que ens
dona la fortalesa suficient per fer el que hem decidit fer.
3.3. Analitza alguns factors biologics, psicologics, socials, culturals i ambientalque
influeixen en el desenvolupament de la intel·ligencia i la voluntat, especialment el
paper de l’educacio, i exposa les seves conclusions de forma clara mitjancant una

presentacio elaborada amb suports informatics i audiovisuals.
4. Justificar i apreciar el paper dels valors en la vida personal i social i
destacar-ne les caracteristiques, la classificacio i la jerarquia, amb la
finalitat de comprendre’n la naturalesa i la importancia.
4.1. Explica que son els valors, descriu les principals caracteristiques que presenten i
valora la importancia que tenen en la vida individual i col·lectiva de les persones.
4.2. Cerca i selecciona informacio sobre l’existencia de diferents classes de valors,
com els religiosos, els afectius, els intel·lectuals, els vitals, etc.
4.3. Elabora, en grup, una jerarquia de valors i explica la seva fonamentacio racional
mitjancant una exposicio en que s’usen mitjans informatics o audiovisuals.
5. Destaca la importancia dels valors etics, les especificacions d’aquests i la
influencia que exerceixen en la vida personal i social de l’esser huma, aixi
com la necessitat que siguin reconeguts i respectats per tothom.
5.1. Descriu les caracteristiques distintives dels valors etics utilitzant exemples
concrets i valora la relacio essencial que mantenen amb la dignitat humana i la
conformacio d’una personalitat justa i satisfactoria.
5.2. Empra el seu esperit emprenedor per dissenyar, en grup, una campanya
destinada a difondre la importancia de respectar els valors etics tant en la vida
personal com en la vida social.
6. Establir el concepte de norma etica i apreciar-ne la importancia,
identificar-ne les caracteristiques i coneixer la naturalesa del seu origen i la
validesa que tenen, mitjancant el coneixement del debat etic que va existir
entre Socrates i els sofistes.
6.1. Defineix el concepte de norma i de norma etica i les distingeix de les normes
morals, juridiques, religioses, etc.
6.2. Exposa qui eren els sofistes i alguns dels fets i les raons en els quals es
fonamentava la seva teoria relativista de la moral, i assenyala les consequencies que
aquesta te en la vida de les persones.
6.3. Coneix els motius que varen empenyer Socrates a afirmar l’intel·lectualisme
moral i explica en que consisteix i quina critica li va fer Plato.
6.4. Compara el relativisme i l’objetivisme moral, valora la vigencia d’aquestes
teories etiques actualment i expressa les seves opinions de forma argumentada.
7. Prendre consciencia de la importancia dels valors i les normes etiques
com a guia de la conducta individual i de la social, i assumir la
responsabilitat de difondre’ls i promoure’ls pels beneficis que aporten a la
persona i a la comunitat.
7.1. Destaca algunes de les consequencies negatives que, per a l’individu i la
comunitat, te l’absencia de valors i normes etiques, com l’egoisme, la corrupcio, la
mentida, l’abus de poder, la intolerancia, la insolidaritat, la violacio dels drets
humans, etc.
7.2. A partir de la seva iniciativa personal i la col·laboracio en grup, organitza i
desenvolupa una campanya al seu entorn amb la finalitat de promoure el
reconeixement dels valors etics com a elements fonamentals del ple
desenvolupament personal i social.
8. Explicar les caracteristiques i els objectius de les teories etiques, aixi com
la classificacio d’aquestes en etiques de finalitats i procedimentals, i

assenyalar els principis mes destacats de l’hedonisme d’Epicur.
8.1. Enumera els elements distintius de les teories etiques, argumenta la classificacio
d’aquestes com a etiques de finalitats i elabora un esquema amb les caracteristiques
mes destacades.
8.2. Enumera els aspectes fonamentals de la teoria hedonista d’Epicur i els valors
etics que defensa i destaca les caracteristiques que la identifiquen com una etica de
finalitats.
8.3. Elabora, en col·laboracio amb el grup, arguments a favor i/o en contra de
l’epicureisme i exposa les seves conclusions amb els arguments racionals
corresponents.
9. Entendre els principals aspectes de l’eudemonisme aristotelic, identificarlo com una etica de finalitats i valorar-ne la importancia i la vigencia
actuals.
9.1. Explica el significat del terme eudemonisme i el significat per a Aristotil de la
felicitat entesa com a be suprem, i n’extreu unes conclusions.
9.2. Distingeix els tres tipus de tendencies que hi ha a l’esser huma, segons Aristotil,
i com es relacionen amb el que ell considera be suprem de la persona.
9.3. Aporta raons per classificar l’eudemonisme d’Aristotil dins la categoria de l’etica
de finalitats.
10. Comprendre els elements mes significatius de l’etica utilitarista i la
relacio que mante amb l’hedonisme d’Epicur, classificar-la com una etica de
finalitats i elaborar arguments que donin suport a la valoracio personal
d’aquest plantejament etic.
10.1. Ressenya les idees fonamentals de l’etica utilitarista: el principi d’utilitat, el
concepte de plaer, la compatibilitat de l’egoisme individual amb l’altruisme
universal i la ubicacio del valor moral en les consequencies de l’accio, entre altres.
10.2. Enumera les caracteristiques que fan de l’utilitarisme i de l’epicureisme unes
etiques de finalitat.
10.3. Argumenta racionalment les seves opinions sobre l’etica utilitarista.
BLOC 4. LA JUSTICIA I LA POLITICA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Comprendre i valorar la importancia de la relacio existent entre els
conceptes d’etica, politica i justicia mitjancant l’analisi i la definicio
d’aquests termes i destacar el vincle que els uneix en el pensament
d’Aristotil.
1.1. Explica i valora les raons que dona Aristotil per establir un vincle necessari entre
etica, politica i justicia
1.2. Utilitza i selecciona informacio sobre els valors etics i civics, i identifica i valora
les semblances, les diferencies i les relacions que hi ha entre aquests valors.
2. Coneixer i valorar la politica d’Aristotil i les seves caracteristiques
essencials, entendre el seu concepte de justicia i la relacio d’aquesta amb el
be comu i la felicitat i elaborar un judici critic sobre la perspectiva d’aquest
filosof.
2.1. Elabora, partint de la seva iniciativa personal, una presentacio en suport

informatic sobre la politica aristotelica com una teoria organicista, amb una finalitat
etica i que atribueix la funcio educativa a l’Estat.
2.2. Selecciona i usa informacio, en col·laboracio amb el grup, per entendre i valorar
la importancia que Aristotil dona a la justicia com el valor etic en el qual es
fonamenta la legitimitat de l’Estat i la relacio que mante amb la felicitat i el be comu,
i exposa les seves conclusions personals degudament fonamentades.
3. Justificar racionalment la necessitat dels valors i principis etics continguts
en la Declaracio universal dels drets humans com a fonament universal de
les democracies durant els segles XX i XXI, i destacar-ne les caracteristiques
i la relacio amb els conceptes d’ estat de dret i de divisio de poders.
3.1. Fonamenta racionalment i eticament l’eleccio de la democracia com un sistema
que esta per damunt altres formes de govern pel fet d’incorporar, com a principis, els
valors etics assenyalats en la Declaracio universal dels drets humans.
3.2. Defineix el concepte d’estat de dret i el relaciona amb la defensa dels valors
etics i civics en la societat democratica. 3.3. Descriu el significat dels conceptes de
democracia, ciutada, sobirania, autonomia personal, igualtat, justicia,
representativitat, etc., i la relacio existent entre aquests conceptes.
3.4. Explica la divisio de poders proposada per Montesquieu i la funcio que
exerceixen el poder legislatiu, l’executiu i el judicial a l’estat democratic com a
instruments per evitar el monopoli del poder politic i com a mitja que permet als
ciutadans controlar l’Estat.
4. Reconeixer la necessitat de la participacio activa dels ciutadans en la vida
politica de l’Estat amb la finalitat d’evitar els riscs d’una democracia que
violi els drets humans.
4.1. Assumeix i explica el deure moral i civil que tenen els ciutadans de participar
activament en l’exercici de la democracia amb la finalitat que es respectin els valors
etics i civics en el si de l’Estat.
4.2. Defineix la magnitud d’alguns dels riscs que existeixen als governs democratics
quan no es respecten els valors etics de la Declaracio universal dels drets humans,
com la degeneracio en demagogia, la dictadura de les majories i l’escassa
participacio ciutadana, entre altres, i exposa possibles mesures per evitar-los.
5. Coneixer i valorar els fonaments de la Constitucio espanyola de 1978 i
identificar els valors etics dels quals parteix i els conceptes preliminars que
estableix.
5.1. Identifica i aprecia els valors etics mes destacats en els quals es fonamenta la
Constitucio espanyola i assenyala l’origen de la seva legitimitat i la finalitat que
persegueix mitjancant la lectura comprensiva i comentada del preambul.
5.2. Descriu els conceptes preliminars delimitats en la Constitucio espanyola i la seva
dimensio etica, com la nacio espanyola, la pluralitat ideologica i les funcions
atribuides a les forces armades, a traves de la lectura comprensiva i comentada dels
articles 1-9.
6. Mostrar respecte per la Constitucio espanyola, identificar-hi, mitjancant
una lectura explicativa i comentada, els drets i els deures que te l’individu
com a persona i ciutada i valorar-ne l’adequacio a la Declaracio universal
dels drets humans, amb la finalitat d’assumir de forma conscient i
responsable els principis de convivencia que han de regir a l’Estat espanyol.
6.1. Assenyala i comenta la importancia i els limits dels drets i les llibertats publiques
fonamentals de la persona establerts en la Constitucio, com la llibertat ideologica,

religiosa i de culte; el caracter aconfessional de l’Estat espanyol; el dret a la lliure
expressio d’idees i pensaments, i el dret a la reunio publica i a la lliure associacio.
7. Assenyalar i apreciar l’adequacio de la Constitucio espanyola als principis
etics defensats per la Declaracio universal dels drets humans mitjancant la
lectura comentada i reflexiva de les seccions “Els drets i els deures dels
ciutadans” (articles 30-38) i “Els principis rectors de la politica social i
economica” (articles 39-52).
7.1. Coneix i aprecia l’adequacio de la Constitucio espanyola a la Declaracio universal
dels drets humans i assenyala els valors etics en els quals es fonamenten els drets i
els deures dels ciutadans, aixi com els principis rectors de la politica social i
economica.
7.2. Explica i assumeix els deures ciutadans que estableix la Constitucio, els ordena
per ordre d’importancia i justifica l’ordre triat. 7.3. Aporta raons per justificar la
importancia que te, per al bon funcionament 7.4. Reconeix la responsabilitat fiscal
dels ciutadans com un deure etic que contribueix al desenvolupament del be comu i
la relacio que mante amb els pressuposts generals de l’Estat.
8. Coneixer els elements essencials de la Unio Europea i analitzar els
beneficis rebuts i les responsabilitats adquirides pels estats membres i els
ciutadans, amb la finalitat de reconeixer-ne la utilitat i allo que ha
aconseguit.
8.1. Descriu la integracio economica i politica de la Unio Europea, el
desenvolupament historic que ha experimentat des del 1951 i els objectius i els
valors etics en els quals es fonamenta, d’acord amb la Declaracio universal dels drets
humans.
8.2. Identifica i valora la importancia del que ha assolit la Unio Europea i els beneficis
que ha suposat per a la vida dels ciutadans, com ara l’anul·lacio de fronteres i
restriccions duaneres, la lliure circulacio de persones i capitals, etc., aixi com les
obligacions adquirides als diferents ambits: economic, politic, de la seguretat i la pau,
etc.
BLOC 5. ELS VALORS ETICS, EL DRET, LA DECLARACIO UNIVERSAL DELS
DRETS HUMANS I ALTRES TRACTATS INTERNACIONALS SOBRE DRETS
HUMANS
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Assenyalar la vinculacio existent entre l’etica, el dret i la justicia a traves
del coneixement de les semblances, les diferencies i les relacions d’aquests
conceptes i analitzar el significat dels termes de l egalitat i legitimitat .
1.1. Cerca i selecciona informacio de pagines web per identificar les diferencies, les
semblances i els vincles existents entre l’etica i el dret i entre la legalitat i la
legitimitat, i elabora i presenta conclusions fonamentades.
2. Explicar el problema de la justificacio de les normes juridiques mitjancant
l’analisi de les teories del dret natural o jusnaturalisme, el convencionalisme
i el positivisme juridic i identificar l’aplicacio d’aquestes teories al
pensament juridic d’alguns filosofs, amb la finalitat d’anar conformant una
opinio argumentada sobre la fonamentacio etica de les lleis.
2.1. Elabora, en grup, una presentacio en suport digital sobre l’objectiu i les
caracteristiques de la teoria jusnaturalista del dret i identifica, en el pensament de

Locke, un exemple d’aquesta teoria, relacionat amb l’origen de les lleis juridiques, la
validesa que tenen i les funcions que atribueix a l’Estat.
2.2. Destaca i valora, en el pensament sofista, la distincio entre physis i nomos,
descriu l’aportacio que fa al convencionalisme juridic i elabora conclusions
argumentades sobre aquest tema.
2.3. Analitza informacio sobre el positivisme juridic de Kelsen, principalment pel que
fa a la validesa de les normes i els criteris que utilitza, especialment el d’eficacia, i a
la relacio que estableix entre l’etica i el dret.
2.4. Recorre al seu esperit emprenedor i a la iniciativa personal per elaborar, en
grup, una presentacio en suport informatic en que compara les tres teories del dret i
explica les seves conclusions.
3. Analitzar el moment historic i politic que va impulsar l’elaboracio de la
Declaracio universal dels drets humans i la creacio de l’ONU, amb la finalitat
d’entendre-les com una necessitat del seu temps, el valor de les quals
continua vigent com a fonament etic universal de la legitimitat del dret i
dels estats.
3.1. Explica la funcio de la Declaracio universal dels drets humans com un codi etic
reconegut pels paisos integrants de l’ONU amb la finalitat de promoure la justicia, la
igualtat i la pau a tot el mon.
3.2. Contrasta informacio dels esdeveniments historics i politics que varen donar lloc
a la Declaracio universal dels drets humans, entre els quals les ideologies
nacionalistes i racistes que defensaven la superioritat d’uns homes sobre els altres
fins a arribar a l’extrem de l’Holocaust jueu i a la discriminacio i l’extermini de totes
les persones que no pertanyien a una determinada etnia, model fisic, religio, idees
politiques, etc.
3.3. Assenyala els objectius que va tenir la creacio de l’ONU i la data en la qual es va
signar la Declaracio universal dels drets humans, i valora la importancia d’aquest fet
per a la historia de la humanitat.
4. Identificar, en el preambul de la Declaracio universal dels drets humans,
el respecte a la dignitat de les persones i els seus atributs essencials com el
fonament del qual deriven tots els drets humans.
4.1. Explica, mitjancant la lectura del preambul de la Declaracio universal dels drets
humans, en que consisteix la dignitat que aquesta Declaracio reconeix a l’esser huma
com a persona posseidora d’uns drets universals, inalienables i innats.
5. Interpretar i apreciar el contingut i l’estructura interna de la Declaracio
universal dels drets humans amb la finalitat de coneixer-la i propiciar-ne la
valoracio i el respecte.

5.1. Elabora un esquema sobre l’estructura de la Declaracio universal dels drets humans,
que es compon d’un preambul i 30 articles, que es poden classificar de la manera
seguent:
— Els articles 1-2 es refereixen als drets inherents a qualsevol persona: la llibertat, la
igualtat, la fraternitat i la no-discriminacio.
— Els articles 3-11 es refereixen als drets individuals.
— Els articles 12-17 estableixen els drets de l’individu en relacio amb la comunitat.
— Els articles 18-21 assenyalen les llibertats i els drets politics.
— Els articles 22-27 se centren en els drets economics, socials i culturals.

— Finalment, els articles 28-30 es refereixen a la interpretacio de tots els drets, a les
condicions necessaries per exercir-los i als limits que tenen.
5.2. Elabora una campanya, en col·laboracio amb el grup, amb la finalitat de difondre, al
seu entorn escolar, familiar i social, la Declaracio universal dels drets humans com a
fonament del dret i la democracia.
6. Comprendre el desenvolupament historic dels drets humans com una
conquesta de la humanitat i valorar la importancia dels problemes que
suposa actualment l’exercici dels drets de la dona i de l’infant a gran part
del mon, coneixer les causes d’aquests problemes i prendre’n consciencia
amb la finalitat de promoure’n la solucio.
6.1. Descriu els fets mes influents en el desenvolupament historic dels drets humans,
partint dels drets de la primera generacio —els drets civils i politics— i passant pels
de la segona generacio —economics, socials i culturals— i els de la tercera —els drets
dels pobles a la solidaritat, el desenvolupament i la pau.
6.2. Dona raons sobre l’origen historic del problema dels drets de la dona i reconeix
els patrons economics i socioculturals que han fomentat la violencia i la desigualtat
entre sexes.
6.3. Justifica la necessitat d’actuar en defensa dels drets dels infants i lluitar contra la
violencia i l’abus de que son victimes els infants al segle XXI, com l’abus sexual, el
treball infantil, la utilitzacio d’infants com a soldats, etc.
6.4. Elabora, en col·laboracio amb el grup, una campanya contra la discriminacio de
la dona i la violencia masclista adrecada al seu entorn familiar, escolar i social i
avalua els resultats obtinguts.
7. Avaluar, utilitzant el j udici critic, la magnitud dels problemes als quals
s’enfronta actualment l’aplicacio de la Declaracio universal dels drets
humans i valorar la tasca que duen a terme institucions i ONG que defensen
els drets humans auxiliant les persones que, per naturalesa, tenen aquests
drets, pero que no tenen l’oportunitat d’exercir-los.
7.1. Investiga, mitjancant informacio obtinguda de diferents fonts, els problemes i
els reptes que te l’aplicacio de la Declaracio universal dels drets humans quant a
l’exercici dels drets seguents:
— Els drets civils, amb problemes relatius a la intolerancia, l’exclusio social, la
discriminacio de la dona, la violencia masclista i l’existencia d’actituds com
l’homofobia, el racisme, la xenofobia, l’assetjament laboral i escolar, etc.
— Els drets politics: guerres, terrorisme, dictadures, genocidi, refugiats politics, etc.
7.2. Indaga, mitjancant un treball col·laboratiu, la tasca que duen a terme
institucions i voluntaris a tot el mon perque es compleixin els drets humans, com ara
Amnistia Internacional i ONG com Mans Unides, Metges sense Fronteres i Caritas,
entre altres, i elabora i exposa les seves conclusions.
BLOC 6. ELS VALORS ETICS EN RELACIO AMB LA CIENCIA I LA TECNOLOGIA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Reconeixer la importancia que te la dimensio moral de la ciencia i la
tecnologia, aixi com la necessitat d’establir limits etics i juridics amb la
finalitat d’orientar-ne l’activitat d’acord amb els valors defensats per la
Declaracio universal dels drets humans.

1.1. Utilitza informacio de diferents fonts per analitzar la dimensio moral de la ciencia
i la tecnologia i avaluar l’impacte positiu o negatiu que poden tenir en tots els ambits
de la vida humana, com el social, l’economic, el politic, l’etic i l’ecologic, entre altres.
1.2. Aporta arguments que fonamenten la necessitat de posar limits etics i juridics a
la recerca i a la practica cientifica i tecnologica, amb la dignitat humana i els valors
etics reconeguts en la Declaracio universal dels drets humans com a criteri normatiu.
1.3. Recorre a la iniciativa personal per exposar les seves conclusions sobre el tema
tractat ordenades racionalment i de forma argumentada, utilitzant mitjans
informatics i audiovisuals.
2. Entendre i valorar el problema de la tecnodependencia i l’alienacio
humana a la qual aquesta condueix.
2.1. Destaca el problema i el perill que representa per a l’esser huma la
tecnodependencia, n’assenyala els simptomes i les causes i en valora les
consequencies negatives, com una addiccio incontrolada als dispositius electronics,
als videojocs i a les xarxes socials, que condueixen les persones cap a una
progressiva deshumanitzacio.
3. Utilitzar els valors etics continguts en la Declaracio universal dels drets
humans en el camp cientific i tecnologic amb la finalitat d’evitar que els
avencos s’apliquin de forma inadequada i solucionar els dilemes morals que
de vegades es presenten, especialment en el terreny de la medicina i la
biotecnologia.
3.1. Analitza informacio seleccionada de diverses fonts amb la finalitat de saber en
que consisteixen alguns dels avencos en medicina i biotecnologia que plantegen
dilemes morals, com la utilitzacio de cel·lules mare, la clonacio i l’eugenesia, entre
altres, i assenyala alguns perills que aquests comporten si es prescindeix del
respecte a la dignitat humana i als seus valors fonamentals.
3.2. Presenta una actitud de tolerancia i respecte davant les diferents opinions que
s’expressen en la confrontacio d’idees amb la finalitat de solucionar els dilemes etics,
sense oblidar la necessitat d’utilitzar el rigor en la fonamentacio racional i etica de
totes les alternatives de solucio plantejades.
4. Reconeixer que, actualment, hi ha casos en que la recerca cientifica no es
neutral, sino que esta determinada per interessos politics, economics, etc.,
mitjancant l’analisi de la idea de progres i de la interpretacio equivocada
que se’n fa quan els objectius que es pretenen aconseguir no respecten un
codi etic fonamentat en la Declaracio universal dels drets humans.
4.1. Obte i selecciona informacio, mitjancant un treball col·laboratiu, d’alguns casos
en que la recerca cientifica i tecnologica no ha estat guiada pels valors etics de la
Declaracio universal dels drets humans ni hi es compatible, la qual cosa genera
impactes negatius en l’ambit huma i en el mediambiental, i n’assenyala les causes.
4.2. Raona, en col·laboracio amb el grup, sobre la idea de progres en la ciencia i la
relacio que mante amb els valors etics i el respecte a la dignitat humana i al seu
entorn, i n’extreu unes conclusions i les exposa.
4.3. Selecciona i contrasta informacio, en col·laboracio amb el grup, sobre algunes
de les amenaces que, per al medi ambient i la vida, suposa l’aplicacio indiscriminada
de la ciencia i la tecnologia, com l’explotacio descontrolada dels recursos naturals, la
destruccio d’habitats, la contaminacio quimica i industrial, la pluja acida, el canvi
climatic, la desertificacio, etc.

6.3.- Criteris de qualificacio per nivells
La qualificacio de cada trimestre s'establira segons els percentatges seguents:
a)30%: Tasques (coneixements, argumentacio, ortografia, presentacio, lliurament).
b)30 %: Quadern (continguts, ortografia, presentacio, lliurament).
c)40%: Actitud/ valors (participa, respecta, valora, escolta, coopera).

6.4.- Procediments d'avaluacio
Criteris i instruments de qualificacio i d'avaluacio
Nombre minim de parcials per avaluacio

Cap

Examens, exercicis teorics...

0,00%

Practica, entrega de quadern, tasques...

60,00%

Actitud, participacio, respecte, ...

40,00%

Correccio linguistica

Es te en
compte

La recuperacio de les avaluacions suspeses es fara el mes de juny. L'alumne haura de
presentar totes les feines de l'assignatura.
En el cas d'haver de presentar-se pel setembre, l'alumne haura de realitzar un treball
d'estiu (100%). La correcta presentacio del mateix permetra aprovar l'assignatura

Procediments de recuperacio
Nota minima per fer mitjana (avaluacio): 4
Exercicis de recuperacio (tasques anuals): El mes de juny.
Tasques pendents. 100%
Exercicis de recuperacio (tasques): Setembre. Dossier d'activitats 100%

6.5.- Criteris i procediments de recuperacio de pendents
Materies pendents
Protocol de pendents: Lliurament d'un dossier. 100%
Examens de pendents: Setembre. Lliurament d'un dossier. 100%

6.6.- Criteris de promocio i titulacio
Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el curriculum de
l'educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears, la decisio sobre la promocio de
l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada
per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau
d’adquisicio de les competencies corresponents.
La repeticio de curs es considera una mesura de caracter excepcional, que s’ha de
prendre despres d’haver esgotat les mesures ordinaries de reforc i suport per resoldre
les dificultats d’aprenentatge de l’alumne. Els alumnes han de promocionar de curs
quan hagin superat totes les materies cursades o tenguin una avaluacio negativa en
dues materies com a maxim, i han de repetir curs quan tenguin una avaluacio
negativa en tres o mes materies o en dues materies que siguin matematiques i
llengua catalana i literatura o matematiques i llengua castellana i literatura.
El departament fara un seguiment dels alumnes repetidors de cada grup seguint i
emprant el model que especifica la PGA.

7.- Elements transversals
Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
1r ESO: Educacio vial. Xarxa segura. Treball cooperatiu.
Tanmateix l’area de valors etics es transversal amb diferents assignatures:
matematiques, geografia i historia, llengues, plastica, biologia i geologia, filosofia,
economia, tecnologia, TIC.

8.- Contribucio de la materia a l'adquisicio de competencies clau
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
La materia de valors etics contribueix al desenvolupament de les competencies clau
seguents:

Comunicacio linguistica
Afavoreix la utilitzacio tant del llenguatge verbal oral com de l’escrit i la valoracio
critica dels missatges explicits i implicits que apareixen en diverses fonts, i possibilita
tambe l’enriquiment del vocabulari.

Competencia matematica i competencies basiques en ciencia i tecnologia
S’estudien la percepcio i el coneixement de l’espai fisic i natural en que es
desenvolupen l’activitat i la convivencia humanes, tant en grans ambits com a l’entorn
immediat, aixi com la interaccio que es produeix entre tots dos.

Aprendre a aprendre
Fomenta la consciencia de les propies capacitats. Tambe fomenta l’estimul de les
virtuts i habilitats socials, la feina en equip, la informacio i la opinio, que afavoreixen
tambe els aprenentatges posteriors.

Competencies socials i civiques
Propicia l’adquisicio d’habilitats i virtuts civiques per viure en societat i per exercir la
ciutadania democratica. Tambe contribueix a millorar les relacions interpersonals pel
fet de formar l’alumne perque prengui consciencia dels propis pensaments, valors,
sentiments i accions.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
Es desenvolupen iniciatives de planificacio, presa de decisions, participacio i
assumpcio de responsabilitats.

Consciencia i expressions culturals
Es relaciona principalment amb el fet de coneixer i valorar les manifestacions i els
assoliments rellevants i el significat que tenen en diferents grups i societats.

9.- Activitats complementaries necessaries per atendre l'alumnat NESE
9.1.- Plans d'actuacio
En el cas de l'area de Valors Etics no hi ha desdoblaments ni agrupaments flexibles.
9.2.- Criteris per a l'elaboracio de les adaptacions curriculars
La idiosincrasia de l'assignatura unit a la metodologia activa aplicada, fa que en
principi no sigui necessari fer adaptacions curriculars. Tanmateix es tindra en compte
les particularitats de cadascun dels alumnes i en el cas que fos necessari es
realitzarien tant les significatives com les no significatives.
9.3.- Mesures individuals de suport
En el cas de no fer adaptacions se fara un seguiment individualitzat de l'alumnat amb
dificultats especifiques proporcionant les eines i els ajuts adients per al
desenvolupament de les tasques de l'area.

10.- Activitats complementaries i extraescolars del departament
Es faran sortides o tallers en funcio de la disponibilitat i de l'oferta que arribi al centre
mitjancant diferents vies.

PROGRAMACIO DE VALORS ETICS 2n ESO

CURS 2019-2020

1.- Sequenciacio de continguts per cursos
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)

1r Cicle (1r , 2n , 3r)
El concepte de persona.
El concepte de persona en la historia de la filosofia.
Caracteristiques principals de la persona.
La dimensio moral de la persona.
Desenvolupament moral a l’adolescencia.
Autonomia i heteronomia morals.
Concepcio kantiana de la persona.
La personalitat i els valors etics.
El concepte de virtut en el pensament d’Aristotil.
La intel·ligencia emocional.
Dimensio social de la persona.
El proces de socialitzacio.
L’etica i el dret.
La intel·ligencia emocional en les relacions interpersonals. Goleman.
L’assertivitat.
Les virtuts etiques.
Etica i moral.
La dimensio moral de l’esser huma.

Etica i llibertat.
Els valors i les normes etiques.
Les teories etiques: concepte i classificacio.
El relativisme moral. Els sofistes.
L’intel·lectualisme moral. Socrates.
L’eudemonisme. Aristotil.
L’hedonisme. Epicur.
L’utilitarisme.
La relacio entre l’etica, la justicia i la politica. La teoria politica d’Aristotil.
L’estat de dret i la divisio de poders.
La participacio ciutadana en la vida politica.
Fonaments etics de la Declaracio universal dels drets humans.
Fonaments etics de la Constitucio espanyola de 1978.
Fonaments etics de la Unio Europea.
Etica, dret i justicia. Legalitat i legitimitat.
El jusnaturalisme. Locke.
El positivisme juridic. Kelsen.
El convencionalisme juridic. Els sofistes.
La Declaracio universal dels drets humans: origen historic, estructura i importancia
etica i politica.
La Declaracio universal dels drets humans i el concepte de dignitat personal.
Desenvolupament historic dels drets humans: les tres generacions.
Origen historic i importancia dels drets de la dona i els drets dels infants.
La defensa dels drets humans en el mon actual. Problemes i reptes.
Implicacions etiques de la ciencia i la tecnologia.
Principals perills de la recerca cientifica i tecnologica. Els perills de la
tecnodependencia.
La bioetica i els problemes que presenta.

2.- Objectius especifics de l'area
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
1. Coneixer la dimensio individual i social de la condicio humana i acceptar la propia
identitat respectant les diferencies amb els altres. 2. Desenvolupar l’autoestima,
l’afectivitat i l’autonomia personal en les relacions amb les altres persones, aixi com
una actitud contraria a la violencia, als estereotips i als prejudicis.
3. Apreciar els valors i les normes de la convivencia per aprendre a actuar amb rigor
tenint-los en compte i preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania, i respectar els
drets humans, aixi com el pluralisme propi d’una societat democratica. 4. Fomentar
habilitats emocionals, comunicatives i socials per actuar amb autonomia i participar
activament en les relacions de grup, mostrant actituds constructives i altruistes.
5. Descobrir que la diversitat enriqueix i que no ha de ser un obstacle per a la
convivencia, i mostrar respecte pels costums i per les maneres de viure de persones i
poblacions diferents de la propia. 6. Assumir els mecanismes fonamentals de
funcionament de les societats democratiques i valorar el paper de l’Administracio
publica per garantir els serveis publics i l’obligacio dels ciutadans de contribuir a
mantenir-los i complir les seves obligacions civiques.
7. Reconeixer-se membres d’una ciutadania global i identificar i valorar la pluralitat de
les societats actuals com a enriquidora de la convivencia.
8. Identificar i rebutjar situacions d’injusticia i de discriminacio, mostrar sensibilitat
per les necessitats de les persones i els grups mes desafavorits i desenvolupar
comportaments solidaris i contraris a la violencia.
9. Prendre consciencia de la situacio del medi ambient i desenvolupar actituds de
responsabilitat en la proteccio de l’entorn immediat.
10. Coneixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferencies entre les
persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no-discriminacio de
persones amb discapacitat.
11. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els ambits de la personalitat i en les
relacions amb els altres, aixi com una actitud contraria a la violencia, als prejudicis de
qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
12. Reconeixer els principals conflictes socials i morals del mon actual, analitzar-ne les
causes i els efectes i jutjar-los des de les teories etiques.

3.- Orientacions metodologiques
Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
3.1.- Metodes i propostes didactiques
Agafant com a referencia els principis de la pedagogia constructivista, proposam a
continuacio una serie d’orientacions metodologiques i didactiques que poden servir
com a base per intentar assolir un aprenentatge realment significatiu.
En primer lloc, segons el marc de referencia esmentat, es essencial partir dels
coneixements previs dels alumnes i de les seves propies experiencies. D’aquesta
manera, podran relacionar els continguts nous amb allo que ja saben i s’incrementara,
aixi, l’assimilacio de les noves idees.
Es fonamental treballar la recerca, la seleccio, l’analisi i l’avaluacio de la informacio, la
feina en equip, etc. A l’hora de dur a terme l’aprenentatge, s’ha de tenir en compte el
grau de maduresa i autonomia dels alumnes, que els permetra tractar problemes mes
complexos i intentar trobar les respostes per si mateixos. Es poden abordar els
diversos temes partint d’un questionari inicial que permeti que els alumnes, despres
d’haver recollit i estructurat la informacio, puguin arribar a conclusions que
responguin a aquestes questions inicials. Es molt aconsellable fer una autoavaluacio o
una coavaluacio. Si es treballa en grups petits, els alumnes es conscienciaran molt
mes dels seus propis errors i avancaran molt millor en el seu proces d’aprenentatge.
El professor, finalment, pot resoldre dubtes, explicar i completar conceptes que no
hagin quedat clars, etc.
En segon lloc, es important tambe emprar una metodologia activa en que es fomenti
la participacio de l’alumne a traves de l’experimentacio. Aquesta estrategia promou el
desenvolupament d’habilitats com el pensament critic, la creativitat i la comunicacio
efectiva en cadascuna de les fases del proces.
La utilitzacio de recursos informatics i audiovisuals en l’ensenyament de valors etics
pot ser interessant, ja que permet acostar aquests temes als alumnes i fer-los mes
comprensibles, amb la qual cosa s’afavoreix l’aprenentatge. L’existencia d’una gran
varietat de recursos en l’ambit de les TIC (webs, webquestes, blogs, etc.) facilita molt
aquesta metodologia.
En tercer lloc, s’ha de procurar que les activitats plantejades siguin tan reals,
coherents i funcionals com sigui possible. En aquest sentit, cal aprofitar tots els

recursos que es tenguin a l’abast per oferir als alumnes tasques que els resultin
estimulants, a fi d’augmentar aixi la seva motivacio i la implicacio en el propi
aprenentatge.
La practica cooperativa d’activitats es fonamental perque els alumnes millorin les
seves destreses i perque aquesta practica serveixi per motivar i refermar la part
teorica.
Finalment, es necessari tenir en compte aspectes tan determinants com l’etapa
evolutiva dels alumnes o la diversitat present a l’aula, i adaptar-nos en cada cas a les
caracteristiques i les necessitats de cadascu.
3.2.- Materials i recursos didactics
Materials didactics
Nivell 2n ESO
Llibre de text

No hi ha llibre de text

Altres recursos

Materials d'elaboracio propia. Premsa,
audiovisuals, documents diversos,
recursos a la xarxa, ...

4.- Temporalitzacio
2n ESO

1a avaluacio

2a avaluacio

3a avaluacio

Tema 1. La recerca de la meva
identitat.

Tema 3. De la moral a l'etica.

Tema 2. Creixer com a
persones.

Tema 4. La democracia com a Tema 6. Els reptes de la
estil de vida.
ciencia.

Tema 5. Els drets humans.

5.- Activitats i procediments d'ampliacio i reforc
DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atencio a la diversitat i l'orientacio
educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons publics. (BOIB
05/05/2011 num. 67) Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual
s’estableix el curriculum de l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB
num. 73, de 16 de maig de 2015)
Es tendra en compte la diversitat de l'alumnat. S'anira valorant al llarg del curs la

necessitat d'adaptar el curriculum en els casos concrets en que sigui convenient. El fet
que no hi hagi proves objectives i que les notes siguin les del lliurament d'activitats
diverses fa que no s'hagin d'adaptar necessariament els materials i recursos utilitzats.

6.- Avaluacio
6.1.- Criteris d'avaluacio per nivells
L'avaluacio tindra en compte els seguents criteris:
1. Apreciar els elements dels valors etics estudiats implicits en els comportaments
individuals o col·lectius a proposit de les questions morals plantejades.
2. Detectar i explicitar, a traves de diferents recursos, els valors i actituds morals
plantejats.
3. Treballar sobre questions problematiques d'actualitat, utilitzant amb rigor la
informacio dels diversos mitjans de comunicacio.
4. Participar de manera constructiva en debats sobre questions d'actualitat,
manifestant les opinions de manera raonada, amb respecte als altres i solidaritat amb
els perjudicats.
5. Opinar sobre els problemes etics sorgits al llarg del curs i donar la seva opinio per
escrit.

L' avaluacio de l'alumnat tendra present els seguents aspectes:
1- A l'hora de qualificar es tindra en compte el treball diari tant a l'aula com a casa,
aixi com l' actitud i la participacio.
2- Es tindran presents els treballs i activitats diverses que s'avaluaran, valorant els
continguts, la presentacio i l 'ortografia.

6.2.- Estandards d'aprenentatge avaluables Primer cicle (1 r , 2n , 3r)
BLOC 1. LA DIGNITAT DE LA PERSONA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Construir un concepte de persona i valorar la dignitat de les persones pel
fet de ser lliures.

1.1. Assenyala les dificultats per definir el concepte de persona, n’analitza el
significat etimologic i valora algunes definicions aportades per filosofs.
1.2. Descriu les caracteristiques principals de la persona: substancia independent,
racional i lliure.
1.3. Explica i valora la dignitat de la persona, que, com a ens autonom,es converteix
en un “esser moral”.
2. Comprendre la crisi de la identitat personal que sorgeix a l’adolescencia.
2.1. Esta informat, de fonts diverses, sobre les caracteristiques dels grups
d’adolescents i la influencia que exerceixen sobre els membres a l’hora de determinar
la seva conducta, i fa un resum de la informacio obtinguda.
2.2. Elabora conclusions sobre la importancia que te per a l’adolescent desenvolupar
l’autonomia personal i tenir el control de la propia conducta de conformitat amb els
valors etics lliurement triats.
3. Identificar els conceptes d’heteronomia i autonomia a traves de la
concepcio kantiana de persona, amb la finalitat de valorar-ne la importancia
i aplicar-los a la realitzacio de la vida moral.
3.1. Explica la concepcio kantiana del concepte de persona com a subjecte autonom
capac de dictar les propies normes morals.
3.2. Comenta i valora la idea de Kant de concebre la persona com un fi en si mateix i
rebutjar la possibilitat que sigui tractada pels altres com a instrument per aconseguir
finalitats alienes a ella.
4. Descriure en que consisteix la personalitat i valorar la importancia
d’enriquir-la amb valors i virtuts etiques mitjancant l’esforc i la voluntat
personal.
4.1. Identifica en que consisteix la personalitat i els factors genetics, socials, culturals
i mediambientals que intervenen a l’hora de construir-la i aprecia la capacitat
d’autodeterminacio en l’esser huma.
5. Justificar la importancia que te l’us de la rao i la llibertat en l’esser huma
per determinar “com vol ser” i triar els valors etics que vol incorporar a la
seva personalitat.
5.1. Descriu i valora el paper rellevant de la rao i la llibertat per configurar, amb els
seus propis actes, l’estructura de la seva personalitat.
5.2. Elabora una llista dels valors etics que considera desitjables per integrar-los a la
seva personalitat i explica les raons d’aquesta tria.
6. Entendre la relacio entre els actes, els habits i el desenvolupament del
caracter mitjancant la comprensio del concepte de virtut d’Aristotil i,
especialment, en referencia a les virtuts etiques, per la importancia que
tenen en el desenvolupament de la personalitat.
6.1. Assenyala en que consisteix la virtut i les caracteristiques que te segons Aristotil
i indica com es relaciona amb els actes, els habits i el caracter.
6.2. Enumera alguns dels beneficis que, segons Aristotil, aporten les virtuts etiques a
l’esser huma, identifica algunes d’aquestes virtuts i les ordena d’acord amb un criteri
racional.
7. Analitzar en que consisteix la intel·ligencia emocional i valorar la
importancia que te en el desenvolupament moral de l’esser huma.
7.1. Defineix la intel·ligencia emocional, descriu les caracteristiques que presenta i

valora la importancia que te en la construccio moral de l’ens huma.
7.2. Explica en que consisteixen les emocions i els sentiments i com es relacionen
amb la vida moral.
7.3. Mitjancant un debat en grup, troba la relacio que hi ha entre algunes virtuts
valors etics i el desenvolupament de les capacitats d’autocontrol emocional i
automotivacio, com la sinceritat, el respecte, la prudencia, la tempranca, la justicia i
la perseveranca, entre altres.
8. Valorar la importancia del desenvolupament de la intel·ligencia
emocional, la influencia que exerceix en la construccio de la personalitat i el
caracter moral que te, i ser capac d’utilitzar la introspeccio per reconeixer
emocions i sentiments propis, amb la finalitat de millorar les habilitats
emocionals.
8.1. Compren en que consisteixen les habilitats emocionals que, segons Goleman, ha
de desenvolupar l’esser huma i elabora, en col·laboracio amb el grup, un esquema
explicatiu d’aquesta questio.
8.2. Relaciona el desenvolupament de les habilitats emocionals amb l’adquisicio de
les virtuts etiques, com la perseveranca, la prudencia, l’autonomia personal, la
tempranca, la fortalesa de voluntat, l’honestedat amb un mateix, el respecte a la
justicia i la fidelitat als propis principis etics, entre altres.
8.3. Utilitza la introspeccio com a mitja per reconeixer els propis sentiments,
emocions i estats d’anim, amb la finalitat de tenir-ne mes autocontrol i ser capac
d’automotivar-se, de convertir-se en l’amo de la seva propia conducta.
9. Comprendre i apreciar la capacitat de l'esser huma d'influir de manera
conscient i voluntaria en la construccio de la seva propia identitat,
conformement a uns valors etics, i aixi millorar l'autoestima.
9.1. Reconeix i valora la capacitat que te de modelar la seva propia identitat i fer de
si mateix una persona justa, sincera, tolerant, amable, generosa, respectuosa,
solidaria, honesta, lliure, etc.; en una paraula: una persona digna de ser apreciada
per ella mateixa.
9.2. Dissenya un projecte de vida personal conforme al model de persona que vol ser
i els valors etics que vol adquirir i fa que la seva propia vida tengui un sentit.
BLOC 2. LA COMPRENSIO, EL RESPECTE I LA IGUALTAT EN LES RELACIONS
INTERPERSONALS
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Coneixer els fonaments de la naturalesa social de l’esser huma i la relacio
dialectica que s’estableix entre aquest i la societat, i valorar la importancia
d’una vida social dirigida pels valors etics.
1.1. Explica per que l’esser huma es social per naturalesa i valora les consequencies
que te aquest fet en la seva vida personal i moral.
1.2. Reflexiona, en petits grups, sobre la influencia mutua que s’estableix entre
l’individu i la societat.
1.3. Aporta raons que fonamenten la necessitat d’establir uns valors etics que guiin
les relacions interpersonals i empra la iniciativa personal per elaborar, mitjancant
suports informatics, una presentacio grafica de les seves conclusions sobre aquest
tema.

2. Descriure i valorar la importancia de la influencia de l’entorn social i
cultural en el desenvolupament moral de la persona mitjancant l’analisi del
paper que exerceixen els agents socials.
2.1. Descriu el proces de socialitzacio i valora la importancia que te en la
interioritzacio individual dels valors i les normes morals que regeixen la conducta de
la societat en la qual viu.
2.2. Exemplifica, en col·laboracio amb el grup, la influencia que tenen en la
configuracio de la personalitat humana els valors morals inculcats pels agents socials,
entre els quals la familia, l’escola, els amics i els mitjans de comunicacio de massa, i
elabora un esquema i unes conclusions utilitzant suports informatics. 2.3. Justifica i
valora la necessitat de la critica racional com a mitja indispensable per adequar els
costums, les normes, els valors, etc., del seu entorn als valors etics universals
establerts en la Declaracio universal dels drets humans i rebutja tot el que pot
atemptar contra la dignitat humana i els drets fonamentals de les persones.
3. Distingir, en la persona, els ambits de la vida privada i de la vida publica —
la primera regulada per l’etica i la segona, pel dret — , amb la finalitat
d’identificar els limits de la llibertat personal i de la social.
3.1. Defineix els ambits de la vida privada i de la publica, aixi com el limit de la
llibertat humana en tots dos casos.
3.2. Distingeix els ambits d’accio que corresponen a l’etica dels que corresponen al
dret i exposa les seves conclusions mitjancant una presentacio elaborada amb
mitjans informatics.
3.3. Reflexiona sobre el problema de la relacio entre el camp privat i el public i la
possibilitat que sorgeixi un conflicte de valors etics entre tots dos, aixi com sobre la
forma de trobar una solucio basada en els valors etics, exemplifica de manera
concreta aquests casos i exposa les possibles solucions fonamentades eticament.
4. Assenyalar i valorar la importancia de les habilitats de la intel·ligencia
emocional assenyalades per Goleman en relacio amb la vida interpersonal i
el vincle que mantenen amb els valors etics que enriqueixen les relacions
humanes.
4.1. Compren la importancia que, per a Goleman, tenen les capacitats de reconeixer
les emocions alienes i de controlar les relacions interpersonals i elabora un resum
esquematic d’aquest tema
5. Utilitzar la conducta assertiva i les habilitats socials amb la finalitat
d’incorporar a la propia personalitat alguns valors i virtuts etiques
necessaris per desenvolupar una vida social mes justa i enriquidora.
5.1. Explica en que consisteix la conducta assertiva, la compara amb el
comportament agressiu o inhibit i adopta com a principi moral fonamental, en les
relacions interpersonals, el respecte a la dignitat de les persones.
5.2. Mostra, en les relacions interpersonals, una actitud de respecte cap als drets que
qualsevol esser huma te de sentir, pensar i actuar de forma diferent, d’equivocar-se,
de gaudir del temps de descans, de tenir una vida privada, de prendre les propies
decisions, etc., i, especificament, de ser valorat de forma especial pel simple fet de
ser persona, sense discriminar ni menysprear ningu.
5.3. Empra, en dialegs curts reals o inventats, habilitats socials com l’empatia,
l’escolta activa i la interrogacio assertiva, entre altres, amb la finalitat d’aprendre a
utilitzar-les de forma natural en la relacio amb els altres.
5.4. Exercita, mitjancant dialegs orals, algunes tecniques de comunicacio

interpersonal, com la forma adequada de dir no, el disc ratllat, el banc de boira, etc.,
amb l’objecte de dominar-les i poder-les utilitzar en el moment adequat.
6. Justificar la importancia que tenen els valors i les virtuts etiques per
aconseguir unes relacions interpersonals justes, respectuoses i
satisfactories.
6.1. Identifica l’adquisicio de les virtuts etiques, entre les quals la prudencia, la
lleialtat, la sinceritat, la generositat, etc., com una condicio necessaria per
aconseguir unes bones relacions interpersonals.
6.2. Elabora una llista amb alguns valors etics que han d’estar presents en les
relacions entre l’individu i la societat, com la responsabilitat, el compromis, la
tolerancia, el pacifisme, la lleialtat, la solidaritat, la prudencia, el respecte mutu i la
justicia, entre altres.
6.3. Destaca el deure moral i civic que te tothom d’ajudar qualsevol persona la vida,
la llibertat i la seguretat de la qual estiguin en perill de forma imminent i de
col·laborar, segons les propies possibilitats, a prestar els primers auxilis en casos
d’emergencia.
BLOC 3. LA REFLEXIO ETICA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Distingir entre etica i moral, assenyalar-ne les semblances i les
diferencies i valorar la importancia de la reflexio etica com un saber practic
necessari per guiar de forma racional la conducta de l’esser huma cap a la
seva plena realitzacio.
1.1. Reconeix les diferencies que hi ha entre l’etica i la moral quant a l’origen i la
finalitat.
1.2. Aporta raons que justifiquen la importancia de la reflexio etica com una guia
racional de conducta necessaria en la vida de l’esser huma i expressa de forma
apropiada els arguments en els quals es fonamenta.
2. Destacar el significat i la importancia de la naturalesa moral de l’esser
huma, analitzar les seves etapes de desenvolupament i prendre consciencia
de la necessitat que te de normes etiques, lliurement i racionalment
assumides, com a guia del seu comportament.
2.1. Distingeix la conducta instintiva de l’animal del comportament racional i lliure de
l’esser huma, destaca la magnitud de les seves diferencies i valora les consequencies
que tenen en la vida de les persones.
3. Reconeixer que la llibertat constitueix l’arrel de l’estructura moral de la
persona i valorar el paper de la intel·ligencia i la voluntat com a factors que
incrementen la capacitat d’autodeterminacio.
3.1. Descriu la relacio existent entre la llibertat i els conceptes de persona i
estructura moral.
3.2. Analitza i valora la influencia que tenen en la llibertat personal la intel·ligencia,
que ens permet coneixer les possibles opcions que podem triar, i la voluntat, que ens
dona la fortalesa suficient per fer el que hem decidit fer.
3.3. Analitza alguns factors biologics, psicologics, socials, culturals i ambientalque
influeixen en el desenvolupament de la intel·ligencia i la voluntat, especialment el
paper de l’educacio, i exposa les seves conclusions de forma clara mitjancant una

presentacio elaborada amb suports informatics i audiovisuals.
4. Justificar i apreciar el paper dels valors en la vida personal i social i
destacar-ne les caracteristiques, la classificacio i la jerarquia, amb la
finalitat de comprendre’n la naturalesa i la importancia.
4.1. Explica que son els valors, descriu les principals caracteristiques que presenten i
valora la importancia que tenen en la vida individual i col·lectiva de les persones.
4.2. Cerca i selecciona informacio sobre l’existencia de diferents classes de valors,
com els religiosos, els afectius, els intel·lectuals, els vitals, etc.
4.3. Elabora, en grup, una jerarquia de valors i explica la seva fonamentacio racional
mitjancant una exposicio en que s’usen mitjans informatics o audiovisuals.
5. Destaca la importancia dels valors etics, les especificacions d’aquests i la
influencia que exerceixen en la vida personal i social de l’esser huma, aixi
com la necessitat que siguin reconeguts i respectats per tothom.
5.1. Descriu les caracteristiques distintives dels valors etics utilitzant exemples
concrets i valora la relacio essencial que mantenen amb la dignitat humana i la
conformacio d’una personalitat justa i satisfactoria.
5.2. Empra el seu esperit emprenedor per dissenyar, en grup, una campanya
destinada a difondre la importancia de respectar els valors etics tant en la vida
personal com en la vida social.
6. Establir el concepte de norma etica i apreciar-ne la importancia,
identificar-ne les caracteristiques i coneixer la naturalesa del seu origen i la
validesa que tenen, mitjancant el coneixement del debat etic que va existir
entre Socrates i els sofistes.
6.1. Defineix el concepte de norma i de norma etica i les distingeix de les normes
morals, juridiques, religioses, etc.
6.2. Exposa qui eren els sofistes i alguns dels fets i les raons en els quals es
fonamentava la seva teoria relativista de la moral, i assenyala les consequencies que
aquesta te en la vida de les persones.
6.3. Coneix els motius que varen empenyer Socrates a afirmar l’intel·lectualisme
moral i explica en que consisteix i quina critica li va fer Plato.
6.4. Compara el relativisme i l’objetivisme moral, valora la vigencia d’aquestes
teories etiques actualment i expressa les seves opinions de forma argumentada.
7. Prendre consciencia de la importancia dels valors i les normes etiques
com a guia de la conducta individual i de la social, i assumir la
responsabilitat de difondre’ls i promoure’ls pels beneficis que aporten a la
persona i a la comunitat.
7.1. Destaca algunes de les consequencies negatives que, per a l’individu i la
comunitat, te l’absencia de valors i normes etiques, com l’egoisme, la corrupcio, la
mentida, l’abus de poder, la intolerancia, la insolidaritat, la violacio dels drets
humans, etc.
7.2. A partir de la seva iniciativa personal i la col·laboracio en grup, organitza i
desenvolupa una campanya al seu entorn amb la finalitat de promoure el
reconeixement dels valors etics com a elements fonamentals del ple
desenvolupament personal i social.
8. Explicar les caracteristiques i els objectius de les teories etiques, aixi com
la classificacio d’aquestes en etiques de finalitats i procedimentals, i

assenyalar els principis mes destacats de l’hedonisme d’Epicur.
8.1. Enumera els elements distintius de les teories etiques, argumenta la classificacio
d’aquestes com a etiques de finalitats i elabora un esquema amb les caracteristiques
mes destacades.
8.2. Enumera els aspectes fonamentals de la teoria hedonista d’Epicur i els valors
etics que defensa i destaca les caracteristiques que la identifiquen com una etica de
finalitats.
8.3. Elabora, en col·laboracio amb el grup, arguments a favor i/o en contra de
l’epicureisme i exposa les seves conclusions amb els arguments racionals
corresponents.
9. Entendre els principals aspectes de l’eudemonisme aristotelic, identificarlo com una etica de finalitats i valorar-ne la importancia i la vigencia
actuals.
9.1. Explica el significat del terme eudemonisme i el significat per a Aristotil de la
felicitat entesa com a be suprem, i n’extreu unes conclusions.
9.2. Distingeix els tres tipus de tendencies que hi ha a l’esser huma, segons Aristotil,
i com es relacionen amb el que ell considera be suprem de la persona.
9.3. Aporta raons per classificar l’eudemonisme d’Aristotil dins la categoria de l’etica
de finalitats.
10. Comprendre els elements mes significatius de l’etica utilitarista i la
relacio que mante amb l’hedonisme d’Epicur, classificar-la com una etica de
finalitats i elaborar arguments que donin suport a la valoracio personal
d’aquest plantejament etic.
10.1. Ressenya les idees fonamentals de l’etica utilitarista: el principi d’utilitat, el
concepte de plaer, la compatibilitat de l’egoisme individual amb l’altruisme
universal i la ubicacio del valor moral en les consequencies de l’accio, entre altres.
10.2. Enumera les caracteristiques que fan de l’utilitarisme i de l’epicureisme unes
etiques de finalitat.
10.3. Argumenta racionalment les seves opinions sobre l’etica utilitarista.
BLOC 4. LA JUSTICIA I LA POLITICA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Comprendre i valorar la importancia de la relacio existent entre els
conceptes d’etica, politica i justicia mitjancant l’analisi i la definicio
d’aquests termes i destacar el vincle que els uneix en el pensament
d’Aristotil.
1.1. Explica i valora les raons que dona Aristotil per establir un vincle necessari entre
etica, politica i justicia
1.2. Utilitza i selecciona informacio sobre els valors etics i civics, i identifica i valora
les semblances, les diferencies i les relacions que hi ha entre aquests valors.
2. Coneixer i valorar la politica d’Aristotil i les seves caracteristiques
essencials, entendre el seu concepte de justicia i la relacio d’aquesta amb el
be comu i la felicitat i elaborar un judici critic sobre la perspectiva d’aquest
filosof.
2.1. Elabora, partint de la seva iniciativa personal, una presentacio en suport

informatic sobre la politica aristotelica com una teoria organicista, amb una finalitat
etica i que atribueix la funcio educativa a l’Estat.
2.2. Selecciona i usa informacio, en col·laboracio amb el grup, per entendre i valorar
la importancia que Aristotil dona a la justicia com el valor etic en el qual es
fonamenta la legitimitat de l’Estat i la relacio que mante amb la felicitat i el be comu,
i exposa les seves conclusions personals degudament fonamentades.
3. Justificar racionalment la necessitat dels valors i principis etics continguts
en la Declaracio universal dels drets humans com a fonament universal de
les democracies durant els segles XX i XXI, i destacar-ne les caracteristiques
i la relacio amb els conceptes d’ estat de dret i de divisio de poders.
3.1. Fonamenta racionalment i eticament l’eleccio de la democracia com un sistema
que esta per damunt altres formes de govern pel fet d’incorporar, com a principis, els
valors etics assenyalats en la Declaracio universal dels drets humans.
3.2. Defineix el concepte d’estat de dret i el relaciona amb la defensa dels valors
etics i civics en la societat democratica. 3.3. Descriu el significat dels conceptes de
democracia, ciutada, sobirania, autonomia personal, igualtat, justicia,
representativitat, etc., i la relacio existent entre aquests conceptes.
3.4. Explica la divisio de poders proposada per Montesquieu i la funcio que
exerceixen el poder legislatiu, l’executiu i el judicial a l’estat democratic com a
instruments per evitar el monopoli del poder politic i com a mitja que permet als
ciutadans controlar l’Estat.
4. Reconeixer la necessitat de la participacio activa dels ciutadans en la vida
politica de l’Estat amb la finalitat d’evitar els riscs d’una democracia que
violi els drets humans.
4.1. Assumeix i explica el deure moral i civil que tenen els ciutadans de participar
activament en l’exercici de la democracia amb la finalitat que es respectin els valors
etics i civics en el si de l’Estat.
4.2. Defineix la magnitud d’alguns dels riscs que existeixen als governs democratics
quan no es respecten els valors etics de la Declaracio universal dels drets humans,
com la degeneracio en demagogia, la dictadura de les majories i l’escassa
participacio ciutadana, entre altres, i exposa possibles mesures per evitar-los.
5. Coneixer i valorar els fonaments de la Constitucio espanyola de 1978 i
identificar els valors etics dels quals parteix i els conceptes preliminars que
estableix.
5.1. Identifica i aprecia els valors etics mes destacats en els quals es fonamenta la
Constitucio espanyola i assenyala l’origen de la seva legitimitat i la finalitat que
persegueix mitjancant la lectura comprensiva i comentada del preambul.
5.2. Descriu els conceptes preliminars delimitats en la Constitucio espanyola i la seva
dimensio etica, com la nacio espanyola, la pluralitat ideologica i les funcions
atribuides a les forces armades, a traves de la lectura comprensiva i comentada dels
articles 1-9.
6. Mostrar respecte per la Constitucio espanyola, identificar-hi, mitjancant
una lectura explicativa i comentada, els drets i els deures que te l’individu
com a persona i ciutada i valorar-ne l’adequacio a la Declaracio universal
dels drets humans, amb la finalitat d’assumir de forma conscient i
responsable els principis de convivencia que han de regir a l’Estat espanyol.
6.1. Assenyala i comenta la importancia i els limits dels drets i les llibertats publiques
fonamentals de la persona establerts en la Constitucio, com la llibertat ideologica,

religiosa i de culte; el caracter aconfessional de l’Estat espanyol; el dret a la lliure
expressio d’idees i pensaments, i el dret a la reunio publica i a la lliure associacio.
7. Assenyalar i apreciar l’adequacio de la Constitucio espanyola als principis
etics defensats per la Declaracio universal dels drets humans mitjancant la
lectura comentada i reflexiva de les seccions “Els drets i els deures dels
ciutadans” (articles 30-38) i “Els principis rectors de la politica social i
economica” (articles 39-52).
7.1. Coneix i aprecia l’adequacio de la Constitucio espanyola a la Declaracio universal
dels drets humans i assenyala els valors etics en els quals es fonamenten els drets i
els deures dels ciutadans, aixi com els principis rectors de la politica social i
economica.
7.2. Explica i assumeix els deures ciutadans que estableix la Constitucio, els ordena
per ordre d’importancia i justifica l’ordre triat. 7.3. Aporta raons per justificar la
importancia que te, per al bon funcionament 7.4. Reconeix la responsabilitat fiscal
dels ciutadans com un deure etic que contribueix al desenvolupament del be comu i
la relacio que mante amb els pressuposts generals de l’Estat.
8. Coneixer els elements essencials de la Unio Europea i analitzar els
beneficis rebuts i les responsabilitats adquirides pels estats membres i els
ciutadans, amb la finalitat de reconeixer-ne la utilitat i allo que ha
aconseguit.
8.1. Descriu la integracio economica i politica de la Unio Europea, el
desenvolupament historic que ha experimentat des del 1951 i els objectius i els
valors etics en els quals es fonamenta, d’acord amb la Declaracio universal dels drets
humans.
8.2. Identifica i valora la importancia del que ha assolit la Unio Europea i els beneficis
que ha suposat per a la vida dels ciutadans, com ara l’anul·lacio de fronteres i
restriccions duaneres, la lliure circulacio de persones i capitals, etc., aixi com les
obligacions adquirides als diferents ambits: economic, politic, de la seguretat i la pau,
etc.
BLOC 5. ELS VALORS ETICS, EL DRET, LA DECLARACIO UNIVERSAL DELS
DRETS HUMANS I ALTRES TRACTATS INTERNACIONALS SOBRE DRETS
HUMANS
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Assenyalar la vinculacio existent entre l’etica, el dret i la justicia a traves
del coneixement de les semblances, les diferencies i les relacions d’aquests
conceptes i analitzar el significat dels termes de l egalitat i legitimitat .
1.1. Cerca i selecciona informacio de pagines web per identificar les diferencies, les
semblances i els vincles existents entre l’etica i el dret i entre la legalitat i la
legitimitat, i elabora i presenta conclusions fonamentades.
2. Explicar el problema de la justificacio de les normes juridiques mitjancant
l’analisi de les teories del dret natural o jusnaturalisme, el convencionalisme
i el positivisme juridic i identificar l’aplicacio d’aquestes teories al
pensament juridic d’alguns filosofs, amb la finalitat d’anar conformant una
opinio argumentada sobre la fonamentacio etica de les lleis.
2.1. Elabora, en grup, una presentacio en suport digital sobre l’objectiu i les
caracteristiques de la teoria jusnaturalista del dret i identifica, en el pensament de

Locke, un exemple d’aquesta teoria, relacionat amb l’origen de les lleis juridiques, la
validesa que tenen i les funcions que atribueix a l’Estat.
2.2. Destaca i valora, en el pensament sofista, la distincio entre physis i nomos,
descriu l’aportacio que fa al convencionalisme juridic i elabora conclusions
argumentades sobre aquest tema.
2.3. Analitza informacio sobre el positivisme juridic de Kelsen, principalment pel que
fa a la validesa de les normes i els criteris que utilitza, especialment el d’eficacia, i a
la relacio que estableix entre l’etica i el dret.
2.4. Recorre al seu esperit emprenedor i a la iniciativa personal per elaborar, en
grup, una presentacio en suport informatic en que compara les tres teories del dret i
explica les seves conclusions.
3. Analitzar el moment historic i politic que va impulsar l’elaboracio de la
Declaracio universal dels drets humans i la creacio de l’ONU, amb la finalitat
d’entendre-les com una necessitat del seu temps, el valor de les quals
continua vigent com a fonament etic universal de la legitimitat del dret i
dels estats.
3.1. Explica la funcio de la Declaracio universal dels drets humans com un codi etic
reconegut pels paisos integrants de l’ONU amb la finalitat de promoure la justicia, la
igualtat i la pau a tot el mon.
3.2. Contrasta informacio dels esdeveniments historics i politics que varen donar lloc
a la Declaracio universal dels drets humans, entre els quals les ideologies
nacionalistes i racistes que defensaven la superioritat d’uns homes sobre els altres
fins a arribar a l’extrem de l’Holocaust jueu i a la discriminacio i l’extermini de totes
les persones que no pertanyien a una determinada etnia, model fisic, religio, idees
politiques, etc.
3.3. Assenyala els objectius que va tenir la creacio de l’ONU i la data en la qual es va
signar la Declaracio universal dels drets humans, i valora la importancia d’aquest fet
per a la historia de la humanitat.
4. Identificar, en el preambul de la Declaracio universal dels drets humans,
el respecte a la dignitat de les persones i els seus atributs essencials com el
fonament del qual deriven tots els drets humans.
4.1. Explica, mitjancant la lectura del preambul de la Declaracio universal dels drets
humans, en que consisteix la dignitat que aquesta Declaracio reconeix a l’esser huma
com a persona posseidora d’uns drets universals, inalienables i innats.
5. Interpretar i apreciar el contingut i l’estructura interna de la Declaracio
universal dels drets humans amb la finalitat de coneixer-la i propiciar-ne la
valoracio i el respecte.

5.1. Elabora un esquema sobre l’estructura de la Declaracio universal dels drets humans,
que es compon d’un preambul i 30 articles, que es poden classificar de la manera
seguent:
— Els articles 1-2 es refereixen als drets inherents a qualsevol persona: la llibertat, la
igualtat, la fraternitat i la no-discriminacio.
— Els articles 3-11 es refereixen als drets individuals.
— Els articles 12-17 estableixen els drets de l’individu en relacio amb la comunitat.
— Els articles 18-21 assenyalen les llibertats i els drets politics.
— Els articles 22-27 se centren en els drets economics, socials i culturals.

— Finalment, els articles 28-30 es refereixen a la interpretacio de tots els drets, a les
condicions necessaries per exercir-los i als limits que tenen.
5.2. Elabora una campanya, en col·laboracio amb el grup, amb la finalitat de difondre, al
seu entorn escolar, familiar i social, la Declaracio universal dels drets humans com a
fonament del dret i la democracia.
6. Comprendre el desenvolupament historic dels drets humans com una
conquesta de la humanitat i valorar la importancia dels problemes que
suposa actualment l’exercici dels drets de la dona i de l’infant a gran part
del mon, coneixer les causes d’aquests problemes i prendre’n consciencia
amb la finalitat de promoure’n la solucio.
6.1. Descriu els fets mes influents en el desenvolupament historic dels drets humans,
partint dels drets de la primera generacio —els drets civils i politics— i passant pels
de la segona generacio —economics, socials i culturals— i els de la tercera —els drets
dels pobles a la solidaritat, el desenvolupament i la pau.
6.2. Dona raons sobre l’origen historic del problema dels drets de la dona i reconeix
els patrons economics i socioculturals que han fomentat la violencia i la desigualtat
entre sexes.
6.3. Justifica la necessitat d’actuar en defensa dels drets dels infants i lluitar contra la
violencia i l’abus de que son victimes els infants al segle XXI, com l’abus sexual, el
treball infantil, la utilitzacio d’infants com a soldats, etc.
6.4. Elabora, en col·laboracio amb el grup, una campanya contra la discriminacio de
la dona i la violencia masclista adrecada al seu entorn familiar, escolar i social i
avalua els resultats obtinguts.
7. Avaluar, utilitzant el j udici critic, la magnitud dels problemes als quals
s’enfronta actualment l’aplicacio de la Declaracio universal dels drets
humans i valorar la tasca que duen a terme institucions i ONG que defensen
els drets humans auxiliant les persones que, per naturalesa, tenen aquests
drets, pero que no tenen l’oportunitat d’exercir-los.
7.1. Investiga, mitjancant informacio obtinguda de diferents fonts, els problemes i
els reptes que te l’aplicacio de la Declaracio universal dels drets humans quant a
l’exercici dels drets seguents:
— Els drets civils, amb problemes relatius a la intolerancia, l’exclusio social, la
discriminacio de la dona, la violencia masclista i l’existencia d’actituds com
l’homofobia, el racisme, la xenofobia, l’assetjament laboral i escolar, etc.
— Els drets politics: guerres, terrorisme, dictadures, genocidi, refugiats politics, etc.
7.2. Indaga, mitjancant un treball col·laboratiu, la tasca que duen a terme
institucions i voluntaris a tot el mon perque es compleixin els drets humans, com ara
Amnistia Internacional i ONG com Mans Unides, Metges sense Fronteres i Caritas,
entre altres, i elabora i exposa les seves conclusions.
BLOC 6. ELS VALORS ETICS EN RELACIO AMB LA CIENCIA I LA TECNOLOGIA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Reconeixer la importancia que te la dimensio moral de la ciencia i la
tecnologia, aixi com la necessitat d’establir limits etics i juridics amb la
finalitat d’orientar-ne l’activitat d’acord amb els valors defensats per la
Declaracio universal dels drets humans.

1.1. Utilitza informacio de diferents fonts per analitzar la dimensio moral de la ciencia
i la tecnologia i avaluar l’impacte positiu o negatiu que poden tenir en tots els ambits
de la vida humana, com el social, l’economic, el politic, l’etic i l’ecologic, entre altres.
1.2. Aporta arguments que fonamenten la necessitat de posar limits etics i juridics a
la recerca i a la practica cientifica i tecnologica, amb la dignitat humana i els valors
etics reconeguts en la Declaracio universal dels drets humans com a criteri normatiu.
1.3. Recorre a la iniciativa personal per exposar les seves conclusions sobre el tema
tractat ordenades racionalment i de forma argumentada, utilitzant mitjans
informatics i audiovisuals.
2. Entendre i valorar el problema de la tecnodependencia i l’alienacio
humana a la qual aquesta condueix.
2.1. Destaca el problema i el perill que representa per a l’esser huma la
tecnodependencia, n’assenyala els simptomes i les causes i en valora les
consequencies negatives, com una addiccio incontrolada als dispositius electronics,
als videojocs i a les xarxes socials, que condueixen les persones cap a una
progressiva deshumanitzacio.
3. Utilitzar els valors etics continguts en la Declaracio universal dels drets
humans en el camp cientific i tecnologic amb la finalitat d’evitar que els
avencos s’apliquin de forma inadequada i solucionar els dilemes morals que
de vegades es presenten, especialment en el terreny de la medicina i la
biotecnologia.
3.1. Analitza informacio seleccionada de diverses fonts amb la finalitat de saber en
que consisteixen alguns dels avencos en medicina i biotecnologia que plantegen
dilemes morals, com la utilitzacio de cel·lules mare, la clonacio i l’eugenesia, entre
altres, i assenyala alguns perills que aquests comporten si es prescindeix del
respecte a la dignitat humana i als seus valors fonamentals.
3.2. Presenta una actitud de tolerancia i respecte davant les diferents opinions que
s’expressen en la confrontacio d’idees amb la finalitat de solucionar els dilemes etics,
sense oblidar la necessitat d’utilitzar el rigor en la fonamentacio racional i etica de
totes les alternatives de solucio plantejades.
4. Reconeixer que, actualment, hi ha casos en que la recerca cientifica no es
neutral, sino que esta determinada per interessos politics, economics, etc.,
mitjancant l’analisi de la idea de progres i de la interpretacio equivocada
que se’n fa quan els objectius que es pretenen aconseguir no respecten un
codi etic fonamentat en la Declaracio universal dels drets humans.
4.1. Obte i selecciona informacio, mitjancant un treball col·laboratiu, d’alguns casos
en que la recerca cientifica i tecnologica no ha estat guiada pels valors etics de la
Declaracio universal dels drets humans ni hi es compatible, la qual cosa genera
impactes negatius en l’ambit huma i en el mediambiental, i n’assenyala les causes.
4.2. Raona, en col·laboracio amb el grup, sobre la idea de progres en la ciencia i la
relacio que mante amb els valors etics i el respecte a la dignitat humana i al seu
entorn, i n’extreu unes conclusions i les exposa.
4.3. Selecciona i contrasta informacio, en col·laboracio amb el grup, sobre algunes
de les amenaces que, per al medi ambient i la vida, suposa l’aplicacio indiscriminada
de la ciencia i la tecnologia, com l’explotacio descontrolada dels recursos naturals, la
destruccio d’habitats, la contaminacio quimica i industrial, la pluja acida, el canvi
climatic, la desertificacio, etc.

6.3.- Criteris de qualificacio per nivells
La qualificacio de cada trimestre s'establira segons els percentatges seguents:
a)30%: Tasques (coneixements, argumentacio, ortografia, presentacio, lliurament).
b)30 %: Quadern (continguts, ortografia, presentacio, lliurament).
c)40%: Actitud/ valors (participa, respecta, valora, escolta, coopera).

6.4.- Procediments d'avaluacio
Criteris i instruments de qualificacio i d'avaluacio
Nombre minim de parcials per avaluacio

Cap

Examens, exercicis teorics...

0,00%

Practica, entrega de quadern, tasques...

60,00%

Actitud, participacio, respecte, ...

40,00%

Correccio linguistica

Es te en
compte

La recuperacio de les avaluacions suspeses es fara el mes de juny. L'alumne haura de
presentar totes les feines de l'assignatura.
En el cas d'haver de presentar-se pel setembre, l'alumne haura de realitzar un treball
d'estiu (100%). La correcta presentacio del mateix permetra aprovar l'assignatura
Procediments de recuperacio
Nota minima per fer mitjana (avaluacio): 4
Exercicis de recuperacio (tasques anuals): El mes de juny.
Tasques pendents. 100%
Exercicis de recuperacio (tasques): Setembre. Dossier d'activitats 100%

6.5.- Criteris i procediments de recuperacio de pendents
Materies pendents
Protocol de pendents: Lliurament d'un dossier. 100%
Examens de pendents: Setembre. Lliurament d'un dossier. 100%

6.6.- Criteris de promocio i titulacio

Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el curriculum de
l'educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears, la decisio sobre la promocio de
l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada
per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau
d’adquisicio de les competencies corresponents.
La repeticio de curs es considera una mesura de caracter excepcional, que s’ha de
prendre despres d’haver esgotat les mesures ordinaries de reforc i suport per resoldre
les dificultats d’aprenentatge de l’alumne. Els alumnes han de promocionar de curs
quan hagin superat totes les materies cursades o tenguin una avaluacio negativa en
dues materies com a maxim, i han de repetir curs quan tenguin una avaluacio
negativa en tres o mes materies o en dues materies que siguin matematiques i
llengua catalana i literatura o matematiques i llengua castellana i literatura.
El departament fara un seguiment dels alumnes repetidors de cada grup seguint i
emprant el model que especifica la PGA.

7.- Elements transversals
Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
2n ESO: Integracio cultural. Violencia de genere. Treball cooperatiu.
Tanmateix l’area de valors etics es transversal amb diferents assignatures:
matematiques, geografia i historia, llengues, plastica, biologia i geologia, filosofia,
economia, tecnologia, TIC.

8.- Contribucio de la materia a l'adquisicio de competencies clau
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
La materia de valors etics contribueix al desenvolupament de les competencies clau
seguents:

Comunicacio linguistica

Afavoreix la utilitzacio tant del llenguatge verbal oral com de l’escrit i la valoracio
critica dels missatges explicits i implicits que apareixen en diverses fonts, i possibilita
tambe l’enriquiment del vocabulari.

Competencia matematica i competencies basiques en ciencia i tecnologia
S’estudien la percepcio i el coneixement de l’espai fisic i natural en que es
desenvolupen l’activitat i la convivencia humanes, tant en grans ambits com a l’entorn
immediat, aixi com la interaccio que es produeix entre tots dos.

Aprendre a aprendre
Fomenta la consciencia de les propies capacitats. Tambe fomenta l’estimul de les
virtuts i habilitats socials, la feina en equip, la informacio i la opinio, que afavoreixen
tambe els aprenentatges posteriors.

Competencies socials i civiques
Propicia l’adquisicio d’habilitats i virtuts civiques per viure en societat i per exercir la
ciutadania democratica. Tambe contribueix a millorar les relacions interpersonals pel
fet de formar l’alumne perque prengui consciencia dels propis pensaments, valors,
sentiments i accions.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
Es desenvolupen iniciatives de planificacio, presa de decisions, participacio i
assumpcio de responsabilitats.

Consciencia i expressions culturals
Es relaciona principalment amb el fet de coneixer i valorar les manifestacions i els
assoliments rellevants i el significat que tenen en diferents grups i societats.
9.- Activitats complementaries necessaries per atendre l'alumnat NESE
9.1.- Plans d'actuacio
En el cas de l'area de Valors Etics no hi ha desdoblaments ni agrupaments flexibles.
9.2.- Criteris per a l'elaboracio de les adaptacions curriculars

La idiosincrasia de l'assignatura unit a la metodologia activa aplicada, fa que en
principi no sigui necessari fer adaptacions curriculars. Tanmateix es tindra en compte
les particularitats de cadascun dels alumnes i en el cas que fos necessari es
realitzarien tant les significatives com les no significatives.
9.3.- Mesures individuals de suport
En el cas de no fer adaptacions se fara un seguiment individualitzat de l'alumnat amb
dificultats especifiques proporcionant les eines i els ajuts adients per al
desenvolupament de les tasques de l'area.

10.- Activitats complementaries i extraescolars del departament
Es faran sortides o tallers en funcio de la disponibilitat i de l'oferta que arribi al centre
mitjancant diferents vies.

PROGRAMACIO DE VALORS ETICS 3r ESO

PROGRAMACIO VALORS ETICS CURS 2019-2020

1.- Sequenciacio de continguts per cursos
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)

1r Cicle (1r , 2n , 3r)
El concepte de persona.
El concepte de persona en la historia de la filosofia.
Caracteristiques principals de la persona.
La dimensio moral de la persona.
Desenvolupament moral a l’adolescencia.
Autonomia i heteronomia morals.
Concepcio kantiana de la persona.
La personalitat i els valors etics.
El concepte de virtut en el pensament d’Aristotil.
La intel·ligencia emocional.
Dimensio social de la persona.
El proces de socialitzacio.
L’etica i el dret.
La intel·ligencia emocional en les relacions interpersonals. Goleman.
L’assertivitat.
Les virtuts etiques.
Etica i moral.
La dimensio moral de l’esser huma.

Etica i llibertat.
Els valors i les normes etiques.
Les teories etiques: concepte i classificacio.
El relativisme moral. Els sofistes.
L’intel·lectualisme moral. Socrates.
L’eudemonisme. Aristotil.
L’hedonisme. Epicur.
L’utilitarisme.
La relacio entre l’etica, la justicia i la politica. La teoria politica d’Aristotil.
L’estat de dret i la divisio de poders.
La participacio ciutadana en la vida politica.
Fonaments etics de la Declaracio universal dels drets humans.
Fonaments etics de la Constitucio espanyola de 1978.
Fonaments etics de la Unio Europea.
Etica, dret i justicia. Legalitat i legitimitat.
El jusnaturalisme. Locke.
El positivisme juridic. Kelsen.
El convencionalisme juridic. Els sofistes.
La Declaracio universal dels drets humans: origen historic, estructura i importancia
etica i politica.
La Declaracio universal dels drets humans i el concepte de dignitat personal.
Desenvolupament historic dels drets humans: les tres generacions.
Origen historic i importancia dels drets de la dona i els drets dels infants.
La defensa dels drets humans en el mon actual. Problemes i reptes.
Implicacions etiques de la ciencia i la tecnologia.
Principals perills de la recerca cientifica i tecnologica. Els perills de la
tecnodependencia.
La bioetica i els problemes que presenta.

2.- Objectius especifics de l'area
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
1. Coneixer la dimensio individual i social de la condicio humana i acceptar la propia
identitat respectant les diferencies amb els altres. 2. Desenvolupar l’autoestima,
l’afectivitat i l’autonomia personal en les relacions amb les altres persones, aixi com
una actitud contraria a la violencia, als estereotips i als prejudicis.
3. Apreciar els valors i les normes de la convivencia per aprendre a actuar amb rigor
tenint-los en compte i preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania, i respectar els
drets humans, aixi com el pluralisme propi d’una societat democratica. 4. Fomentar
habilitats emocionals, comunicatives i socials per actuar amb autonomia i participar
activament en les relacions de grup, mostrant sempre actituds constructives i
altruistes.
5. Descobrir que la diversitat enriqueix i que no ha de ser un obstacle per a la
convivencia, i mostrar respecte pels costums i per les maneres de viure de persones i
poblacions diferents de la propia. 6. Assumir els mecanismes fonamentals de
funcionament de les societats democratiques i valorar el paper de l’Administracio
publica per garantir els serveis publics i l’obligacio dels ciutadans de contribuir a
mantenir-los i complir les seves obligacions civiques.
7. Reconeixer-se membres d’una ciutadania global i identificar i valorar la pluralitat de
les societats actuals com a enriquidora de la convivencia.
8. Identificar i rebutjar situacions d’injusticia i de discriminacio, mostrar sensibilitat
per les necessitats de les persones i els grups mes desafavorits i desenvolupar
comportaments solidaris i contraris a la violencia.
9. Prendre consciencia de la situacio del medi ambient i desenvolupar actituds de
responsabilitat en la proteccio de l’entorn immediat.
10. Coneixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferencies entre les
persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no-discriminacio de
persones amb discapacitat.
11. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els ambits de la personalitat i en les
relacions amb els altres, aixi com una actitud contraria a la violencia, als prejudicis de
qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
12. Reconeixer els principals conflictes socials i morals del mon actual, analitzar-ne les

causes i els efectes i jutjar-los des de les teories etiques.

3.- Orientacions metodologiques
Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
3.1.- Metodes i propostes didactiques
Agafant com a referencia els principis de la pedagogia constructivista, proposam a
continuacio una serie d’orientacions metodologiques i didactiques que poden servir
com a base per intentar assolir un aprenentatge realment significatiu.
En primer lloc, segons el marc de referencia esmentat, es essencial partir dels
coneixements previs dels alumnes i de les seves propies experiencies. D’aquesta
manera, podran relacionar els continguts nous amb allo que ja saben i s’incrementara,
aixi, l’assimilacio de les noves idees.
Es fonamental treballar la recerca, la seleccio, l’analisi i l’avaluacio de la informacio, la
feina en equip, etc. A l’hora de dur a terme l’aprenentatge, s’ha de tenir en compte el
grau de maduresa i autonomia dels alumnes, que els permetra tractar problemes mes
complexos i intentar trobar les respostes per si mateixos. Es poden abordar els
diversos temes partint d’un questionari inicial que permeti que els alumnes, despres
d’haver recollit i estructurat la informacio, puguin arribar a conclusions que
responguin a aquestes questions inicials. Es molt aconsellable fer una autoavaluacio o
una coavaluacio. Si es treballa en grups petits, els alumnes es conscienciaran molt
mes dels seus propis errors i avancaran molt millor en el seu proces d’aprenentatge.
El professor, finalment, pot resoldre dubtes, explicar i completar conceptes que no
hagin quedat clars, etc.
En segon lloc, es important tambe emprar una metodologia activa en que es fomenti
la participacio de l’alumne a traves de l’experimentacio. Aquesta estrategia promou el
desenvolupament d’habilitats com el pensament critic, la creativitat i la comunicacio
efectiva en cadascuna de les fases del proces.
La utilitzacio de recursos informatics i audiovisuals en l’ensenyament de valors etics
pot ser interessant, ja que permet acostar aquests temes als alumnes i fer-los mes
comprensibles, amb la qual cosa s’afavoreix l’aprenentatge. L’existencia d’una gran

varietat de recursos en l’ambit de les TIC (webs, webquestes, blogs, etc.) facilita molt
aquesta metodologia.
En tercer lloc, s’ha de procurar que les activitats plantejades siguin tan reals,
coherents i funcionals com sigui possible. En aquest sentit, cal aprofitar tots els
recursos que es tenguin a l’abast per oferir als alumnes tasques que els resultin
estimulants, a fi d’augmentar aixi la seva motivacio i la implicacio en el propi
aprenentatge.
La practica cooperativa d’activitats es fonamental perque els alumnes millorin les
seves destreses i perque aquesta practica serveixi per motivar i refermar la part
teorica. Finalment, es necessari tenir en compte aspectes tan determinants com
l’etapa evolutiva dels alumnes o la diversitat present a l’aula, i adaptar-nos en cada
cas a les caracteristiques i les necessitats de cadascu.
3.2.- Materials i recursos didactics
Materials didactics
Nivell 3r ESO
Llibre de text

No hi ha llibre de text

Altres recursos

Materials d'elaboracio propia. Premsa,
audiovisuals, documents diversos,
recursos a la xarxa, ...

4.- Temporalitzacio
3r ESO

1a avaluacio

2a avaluacio

3a avaluacio

Tema 1. Ser persona i saber
conviure.

Tema 3. Etica i politica: la
democracia.

Tema 5. El dret i els drets.

Tema 2. Llibertat per escollir.

Tema 4. La democracia
espanyola i la Unio Europea.

Tema 6. Ciencia, etica i
medi ambient.

5.- Activitats i procediments d'ampliacio i reforc
DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atencio a la diversitat i l'orientacio
educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons publics. (BOIB
05/05/2011 num. 67) Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual

s’estableix el curriculum de l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB
num. 73, de 16 de maig de 2015)
Es tendra en compte la diversitat de l'alumnat. S'anira valorant al llarg del curs la
necessitat d'adaptar el curriculum en els casos concrets en que sigui convenient. El fet
que no hi hagi proves objectives i que les notes siguin les del lliurament d'activitats
diverses fa que no s'hagin d'adaptar necessariament els materials i recursos utilitzats.

6.- Avaluacio 6.1.- Criteris d'avaluacio per nivells
L'avaluacio tindra en compte els seguents criteris:
1. Apreciar els elements dels valors etics estudiats implicits en els comportaments
individuals o col·lectius a proposit de les questions morals plantejades.
2. Detectar i explicitar, a traves de diferents recursos, els valors i actituds morals
plantejats.
3. Treballar sobre questions problematiques d'actualitat, utilitzant amb rigor la
informacio dels diversos mitjans de comunicacio.
4. Participar de manera constructiva en debats sobre questions d'actualitat,
manifestant les opinions de manera raonada, amb respecte als altres i solidaritat amb
els perjudicats.
5. Opinar sobre els problemes etics sorgits al llarg del curs i donar la seva opinio per
escrit.

L' avaluacio de l'alumnat tendra present els seguents aspectes:
1- A l'hora de qualificar es tindra en compte el treball diari tant a l'aula com a casa,
aixi com l' actitud i la participacio.
2- Es tindran presents els treballs i activitats diverses que s'avaluaran, valorant els
continguts, la presentacio i l 'ortografia.

6.2.- Estandards d'aprenentatge avaluables Primer cicle (1 r , 2n , 3r)
BLOC 1. LA DIGNITAT DE LA PERSONA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Construir un concepte de persona i valorar la dignitat de les persones pel
fet de ser lliures.
1.1. Assenyala les dificultats per definir el concepte de persona, n’analitza el
significat etimologic i valora algunes definicions aportades per filosofs.
1.2. Descriu les caracteristiques principals de la persona: substancia independent,
racional i lliure.
1.3. Explica i valora la dignitat de la persona, que, com a ens autonom,es converteix
en un “esser moral”.
2. Comprendre la crisi de la identitat personal que sorgeix a l’adolescencia.
2.1. Esta informat, de fonts diverses, sobre les caracteristiques dels grups
d’adolescents i la influencia que exerceixen sobre els membres a l’hora de determinar
la seva conducta, i fa un resum de la informacio obtinguda.
2.2. Elabora conclusions sobre la importancia que te per a l’adolescent desenvolupar
l’autonomia personal i tenir el control de la propia conducta de conformitat amb els
valors etics lliurement triats.
3. Identificar els conceptes d’heteronomia i autonomia a traves de la
concepcio kantiana de persona, amb la finalitat de valorar-ne la importancia
i aplicar-los a la realitzacio de la vida moral.
3.1. Explica la concepcio kantiana del concepte de persona com a subjecte autonom
capac de dictar les propies normes morals.
3.2. Comenta i valora la idea de Kant de concebre la persona com un fi en si mateix i
rebutjar la possibilitat que sigui tractada pels altres com a instrument per aconseguir
finalitats alienes a ella.
4. Descriure en que consisteix la personalitat i valorar la importancia
d’enriquir-la amb valors i virtuts etiques mitjancant l’esforc i la voluntat
personal.
4.1. Identifica en que consisteix la personalitat i els factors genetics, socials, culturals
i mediambientals que intervenen a l’hora de construir-la i aprecia la capacitat
d’autodeterminacio en l’esser huma.
5. Justificar la importancia que te l’us de la rao i la llibertat en l’esser huma
per determinar “com vol ser” i triar els valors etics que vol incorporar a la
seva personalitat.
5.1. Descriu i valora el paper rellevant de la rao i la llibertat per configurar, amb els
seus propis actes, l’estructura de la seva personalitat.
5.2. Elabora una llista dels valors etics que considera desitjables per integrar-los a la
seva personalitat i explica les raons d’aquesta tria.
6. Entendre la relacio entre els actes, els habits i el desenvolupament del
caracter mitjancant la comprensio del concepte de virtut d’Aristotil i,
especialment, en referencia a les virtuts etiques, per la importancia que
tenen en el desenvolupament de la personalitat.
6.1. Assenyala en que consisteix la virtut i les caracteristiques que te segons Aristotil

i indica com es relaciona amb els actes, els habits i el caracter.
6.2. Enumera alguns dels beneficis que, segons Aristotil, aporten les virtuts etiques a
l’esser huma, identifica algunes d’aquestes virtuts i les ordena d’acord amb un criteri
racional.
7. Analitzar en que consisteix la intel·ligencia emocional i valorar la
importancia que te en el desenvolupament moral de l’esser huma.
7.1. Defineix la intel·ligencia emocional, descriu les caracteristiques que presenta i
valora la importancia que te en la construccio moral de l’ens huma.
7.2. Explica en que consisteixen les emocions i els sentiments i com es relacionen
amb la vida moral.
7.3. Mitjancant un debat en grup, troba la relacio que hi ha entre algunes virtuts
valors etics i el desenvolupament de les capacitats d’autocontrol emocional i
automotivacio, com la sinceritat, el respecte, la prudencia, la tempranca, la justicia i
la perseveranca, entre altres.
8. Valorar la importancia del desenvolupament de la intel·ligencia
emocional, la influencia que exerceix en la construccio de la personalitat i el
caracter moral que te, i ser capac d’utilitzar la introspeccio per reconeixer
emocions i sentiments propis, amb la finalitat de millorar les habilitats
emocionals.
8.1. Compren en que consisteixen les habilitats emocionals que, segons Goleman, ha
de desenvolupar l’esser huma i elabora, en col·laboracio amb el grup, un esquema
explicatiu d’aquesta questio.
8.2. Relaciona el desenvolupament de les habilitats emocionals amb l’adquisicio de
les virtuts etiques, com la perseveranca, la prudencia, l’autonomia personal, la
tempranca, la fortalesa de voluntat, l’honestedat amb un mateix, el respecte a la
justicia i la fidelitat als propis principis etics, entre altres.
8.3. Utilitza la introspeccio com a mitja per reconeixer els propis sentiments,
emocions i estats d’anim, amb la finalitat de tenir-ne mes autocontrol i ser capac
d’automotivar-se, de convertir-se en l’amo de la seva propia conducta.
9. Comprendre i apreciar la capacitat de l'esser huma d'influir de manera
conscient i voluntaria en la construccio de la seva propia identitat,
conformement a uns valors etics, i aixi millorar l'autoestima.
9.1. Reconeix i valora la capacitat que te de modelar la seva propia identitat i fer de
si mateix una persona justa, sincera, tolerant, amable, generosa, respectuosa,
solidaria, honesta, lliure, etc.; en una paraula: una persona digna de ser apreciada
per ella mateixa.
9.2. Dissenya un projecte de vida personal conforme al model de persona que vol ser
i els valors etics que vol adquirir i fa que la seva propia vida tengui un sentit.
BLOC 2. LA COMPRENSIO, EL RESPECTE I LA IGUALTAT EN LES RELACIONS
INTERPERSONALS
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Coneixer els fonaments de la naturalesa social de l’esser huma i la relacio
dialectica que s’estableix entre aquest i la societat, i valorar la importancia
d’una vida social dirigida pels valors etics.
1.1. Explica per que l’esser huma es social per naturalesa i valora les consequencies

que te aquest fet en la seva vida personal i moral.
1.2. Reflexiona, en petits grups, sobre la influencia mutua que s’estableix entre
l’individu i la societat.
1.3. Aporta raons que fonamenten la necessitat d’establir uns valors etics que guiin
les relacions interpersonals i empra la iniciativa personal per elaborar, mitjancant
suports informatics, una presentacio grafica de les seves conclusions sobre aquest
tema.
2. Descriure i valorar la importancia de la influencia de l’entorn social i
cultural en el desenvolupament moral de la persona mitjancant l’analisi del
paper que exerceixen els agents socials.
2.1. Descriu el proces de socialitzacio i valora la importancia que te en la
interioritzacio individual dels valors i les normes morals que regeixen la conducta de
la societat en la qual viu.
2.2. Exemplifica, en col·laboracio amb el grup, la influencia que tenen en la
configuracio de la personalitat humana els valors morals inculcats pels agents socials,
entre els quals la familia, l’escola, els amics i els mitjans de comunicacio de massa, i
elabora un esquema i unes conclusions utilitzant suports informatics. 2.3. Justifica i
valora la necessitat de la critica racional com a mitja indispensable per adequar els
costums, les normes, els valors, etc., del seu entorn als valors etics universals
establerts en la Declaracio universal dels drets humans i rebutja tot el que pot
atemptar contra la dignitat humana i els drets fonamentals de les persones.
3. Distingir, en la persona, els ambits de la vida privada i de la vida publica —
la primera regulada per l’etica i la segona, pel dret — , amb la finalitat
d’identificar els limits de la llibertat personal i de la social.
3.1. Defineix els ambits de la vida privada i de la publica, aixi com el limit de la
llibertat humana en tots dos casos.
3.2. Distingeix els ambits d’accio que corresponen a l’etica dels que corresponen al
dret i exposa les seves conclusions mitjancant una presentacio elaborada amb
mitjans informatics.
3.3. Reflexiona sobre el problema de la relacio entre el camp privat i el public i la
possibilitat que sorgeixi un conflicte de valors etics entre tots dos, aixi com sobre la
forma de trobar una solucio basada en els valors etics, exemplifica de manera
concreta aquests casos i exposa les possibles solucions fonamentades eticament.
4. Assenyalar i valorar la importancia de les habilitats de la intel·ligencia
emocional assenyalades per Goleman en relacio amb la vida interpersonal i
el vincle que mantenen amb els valors etics que enriqueixen les relacions
humanes.
4.1. Compren la importancia que, per a Goleman, tenen les capacitats de reconeixer
les emocions alienes i de controlar les relacions interpersonals i elabora un resum
esquematic d’aquest tema
5. Utilitzar la conducta assertiva i les habilitats socials amb la finalitat
d’incorporar a la propia personalitat alguns valors i virtuts etiques
necessaris per desenvolupar una vida social mes justa i enriquidora.
5.1. Explica en que consisteix la conducta assertiva, la compara amb el
comportament agressiu o inhibit i adopta com a principi moral fonamental, en les
relacions interpersonals, el respecte a la dignitat de les persones.
5.2. Mostra, en les relacions interpersonals, una actitud de respecte cap als drets que

qualsevol esser huma te de sentir, pensar i actuar de forma diferent, d’equivocar-se,
de gaudir del temps de descans, de tenir una vida privada, de prendre les propies
decisions, etc., i, especificament, de ser valorat de forma especial pel simple fet de
ser persona, sense discriminar ni menysprear ningu.
5.3. Empra, en dialegs curts reals o inventats, habilitats socials com l’empatia,
l’escolta activa i la interrogacio assertiva, entre altres, amb la finalitat d’aprendre a
utilitzar-les de forma natural en la relacio amb els altres.
5.4. Exercita, mitjancant dialegs orals, algunes tecniques de comunicacio
interpersonal, com la forma adequada de dir no, el disc ratllat, el banc de boira, etc.,
amb l’objecte de dominar-les i poder-les utilitzar en el moment adequat.
6. Justificar la importancia que tenen els valors i les virtuts etiques per
aconseguir unes relacions interpersonals justes, respectuoses i
satisfactories.
6.1. Identifica l’adquisicio de les virtuts etiques, entre les quals la prudencia, la
lleialtat, la sinceritat, la generositat, etc., com una condicio necessaria per
aconseguir unes bones relacions interpersonals.
6.2. Elabora una llista amb alguns valors etics que han d’estar presents en les
relacions entre l’individu i la societat, com la responsabilitat, el compromis, la
tolerancia, el pacifisme, la lleialtat, la solidaritat, la prudencia, el respecte mutu i la
justicia, entre altres.
6.3. Destaca el deure moral i civic que te tothom d’ajudar qualsevol persona la vida,
la llibertat i la seguretat de la qual estiguin en perill de forma imminent i de
col·laborar, segons les propies possibilitats, a prestar els primers auxilis en casos
d’emergencia.
BLOC 3. LA REFLEXIO ETICA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Distingir entre etica i moral, assenyalar-ne les semblances i les
diferencies i valorar la importancia de la reflexio etica com un saber practic
necessari per guiar de forma racional la conducta de l’esser huma cap a la
seva plena realitzacio.
1.1. Reconeix les diferencies que hi ha entre l’etica i la moral quant a l’origen i la
finalitat.
1.2. Aporta raons que justifiquen la importancia de la reflexio etica com una guia
racional de conducta necessaria en la vida de l’esser huma i expressa de forma
apropiada els arguments en els quals es fonamenta.
2. Destacar el significat i la importancia de la naturalesa moral de l’esser
huma, analitzar les seves etapes de desenvolupament i prendre consciencia
de la necessitat que te de normes etiques, lliurement i racionalment
assumides, com a guia del seu comportament.
2.1. Distingeix la conducta instintiva de l’animal del comportament racional i lliure de
l’esser huma, destaca la magnitud de les seves diferencies i valora les consequencies
que tenen en la vida de les persones.
3. Reconeixer que la llibertat constitueix l’arrel de l’estructura moral de la
persona i valorar el paper de la intel·ligencia i la voluntat com a factors que
incrementen la capacitat d’autodeterminacio.
3.1. Descriu la relacio existent entre la llibertat i els conceptes de persona i

estructura moral.
3.2. Analitza i valora la influencia que tenen en la llibertat personal la intel·ligencia,
que ens permet coneixer les possibles opcions que podem triar, i la voluntat, que ens
dona la fortalesa suficient per fer el que hem decidit fer.
3.3. Analitza alguns factors biologics, psicologics, socials, culturals i ambientalque
influeixen en el desenvolupament de la intel·ligencia i la voluntat, especialment el
paper de l’educacio, i exposa les seves conclusions de forma clara mitjancant una
presentacio elaborada amb suports informatics i audiovisuals.
4. Justificar i apreciar el paper dels valors en la vida personal i social i
destacar-ne les caracteristiques, la classificacio i la jerarquia, amb la
finalitat de comprendre’n la naturalesa i la importancia.
4.1. Explica que son els valors, descriu les principals caracteristiques que presenten i
valora la importancia que tenen en la vida individual i col·lectiva de les persones.
4.2. Cerca i selecciona informacio sobre l’existencia de diferents classes de valors,
com els religiosos, els afectius, els intel·lectuals, els vitals, etc.
4.3. Elabora, en grup, una jerarquia de valors i explica la seva fonamentacio racional
mitjancant una exposicio en que s’usen mitjans informatics o audiovisuals.
5. Destaca la importancia dels valors etics, les especificacions d’aquests i la
influencia que exerceixen en la vida personal i social de l’esser huma, aixi
com la necessitat que siguin reconeguts i respectats per tothom.
5.1. Descriu les caracteristiques distintives dels valors etics utilitzant exemples
concrets i valora la relacio essencial que mantenen amb la dignitat humana i la
conformacio d’una personalitat justa i satisfactoria.
5.2. Empra el seu esperit emprenedor per dissenyar, en grup, una campanya
destinada a difondre la importancia de respectar els valors etics tant en la vida
personal com en la vida social.
6. Establir el concepte de norma etica i apreciar-ne la importancia,
identificar-ne les caracteristiques i coneixer la naturalesa del seu origen i la
validesa que tenen, mitjancant el coneixement del debat etic que va existir
entre Socrates i els sofistes.
6.1. Defineix el concepte de norma i de norma etica i les distingeix de les normes
morals, juridiques, religioses, etc.
6.2. Exposa qui eren els sofistes i alguns dels fets i les raons en els quals es
fonamentava la seva teoria relativista de la moral, i assenyala les consequencies que
aquesta te en la vida de les persones.
6.3. Coneix els motius que varen empenyer Socrates a afirmar l’intel·lectualisme
moral i explica en que consisteix i quina critica li va fer Plato.
6.4. Compara el relativisme i l’objetivisme moral, valora la vigencia d’aquestes
teories etiques actualment i expressa les seves opinions de forma argumentada.
7. Prendre consciencia de la importancia dels valors i les normes etiques
com a guia de la conducta individual i de la social, i assumir la
responsabilitat de difondre’ls i promoure’ls pels beneficis que aporten a la
persona i a la comunitat.
7.1. Destaca algunes de les consequencies negatives que, per a l’individu i la
comunitat, te l’absencia de valors i normes etiques, com l’egoisme, la corrupcio, la
mentida, l’abus de poder, la intolerancia, la insolidaritat, la violacio dels drets

humans, etc.
7.2. A partir de la seva iniciativa personal i la col·laboracio en grup, organitza i
desenvolupa una campanya al seu entorn amb la finalitat de promoure el
reconeixement dels valors etics com a elements fonamentals del ple
desenvolupament personal i social.
8. Explicar les caracteristiques i els objectius de les teories etiques, aixi com
la classificacio d’aquestes en etiques de finalitats i procedimentals, i
assenyalar els principis mes destacats de l’hedonisme d’Epicur.
8.1. Enumera els elements distintius de les teories etiques, argumenta la classificacio
d’aquestes com a etiques de finalitats i elabora un esquema amb les caracteristiques
mes destacades.
8.2. Enumera els aspectes fonamentals de la teoria hedonista d’Epicur i els valors
etics que defensa i destaca les caracteristiques que la identifiquen com una etica de
finalitats.
8.3. Elabora, en col·laboracio amb el grup, arguments a favor i/o en contra de
l’epicureisme i exposa les seves conclusions amb els arguments racionals
corresponents.
9. Entendre els principals aspectes de l’eudemonisme aristotelic, identificarlo com una etica de finalitats i valorar-ne la importancia i la vigencia
actuals.
9.1. Explica el significat del terme eudemonisme i el significat per a Aristotil de la
felicitat entesa com a be suprem, i n’extreu unes conclusions.
9.2. Distingeix els tres tipus de tendencies que hi ha a l’esser huma, segons Aristotil,
i com es relacionen amb el que ell considera be suprem de la persona.
9.3. Aporta raons per classificar l’eudemonisme d’Aristotil dins la categoria de l’etica
de finalitats.
10. Comprendre els elements mes significatius de l’etica utilitarista i la
relacio que mante amb l’hedonisme d’Epicur, classificar-la com una etica de
finalitats i elaborar arguments que donin suport a la valoracio personal
d’aquest plantejament etic.
10.1. Ressenya les idees fonamentals de l’etica utilitarista: el principi d’utilitat, el
concepte de plaer, la compatibilitat de l’egoisme individual amb l’altruisme
universal i la ubicacio del valor moral en les consequencies de l’accio, entre altres.
10.2. Enumera les caracteristiques que fan de l’utilitarisme i de l’epicureisme unes
etiques de finalitat.
10.3. Argumenta racionalment les seves opinions sobre l’etica utilitarista.
BLOC 4. LA JUSTICIA I LA POLITICA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Comprendre i valorar la importancia de la relacio existent entre els
conceptes d’etica, politica i justicia mitjancant l’analisi i la definicio
d’aquests termes i destacar el vincle que els uneix en el pensament
d’Aristotil.
1.1. Explica i valora les raons que dona Aristotil per establir un vincle necessari entre
etica, politica i justicia

1.2. Utilitza i selecciona informacio sobre els valors etics i civics, i identifica i valora
les semblances, les diferencies i les relacions que hi ha entre aquests valors.
2. Coneixer i valorar la politica d’Aristotil i les seves caracteristiques
essencials, entendre el seu concepte de justicia i la relacio d’aquesta amb el
be comu i la felicitat i elaborar un judici critic sobre la perspectiva d’aquest
filosof.
2.1. Elabora, partint de la seva iniciativa personal, una presentacio en suport
informatic sobre la politica aristotelica com una teoria organicista, amb una finalitat
etica i que atribueix la funcio educativa a l’Estat.
2.2. Selecciona i usa informacio, en col·laboracio amb el grup, per entendre i valorar
la importancia que Aristotil dona a la justicia com el valor etic en el qual es
fonamenta la legitimitat de l’Estat i la relacio que mante amb la felicitat i el be comu,
i exposa les seves conclusions personals degudament fonamentades.
3. Justificar racionalment la necessitat dels valors i principis etics continguts
en la Declaracio universal dels drets humans com a fonament universal de
les democracies durant els segles XX i XXI, i destacar-ne les caracteristiques
i la relacio amb els conceptes d’ estat de dret i de divisio de poders.
3.1. Fonamenta racionalment i eticament l’eleccio de la democracia com un sistema
que esta per damunt altres formes de govern pel fet d’incorporar, com a principis, els
valors etics assenyalats en la Declaracio universal dels drets humans.
3.2. Defineix el concepte d’estat de dret i el relaciona amb la defensa dels valors
etics i civics en la societat democratica. 3.3. Descriu el significat dels conceptes de
democracia, ciutada, sobirania, autonomia personal, igualtat, justicia,
representativitat, etc., i la relacio existent entre aquests conceptes.
3.4. Explica la divisio de poders proposada per Montesquieu i la funcio que
exerceixen el poder legislatiu, l’executiu i el judicial a l’estat democratic com a
instruments per evitar el monopoli del poder politic i com a mitja que permet als
ciutadans controlar l’Estat.
4. Reconeixer la necessitat de la participacio activa dels ciutadans en la vida
politica de l’Estat amb la finalitat d’evitar els riscs d’una democracia que
violi els drets humans.
4.1. Assumeix i explica el deure moral i civil que tenen els ciutadans de participar
activament en l’exercici de la democracia amb la finalitat que es respectin els valors
etics i civics en el si de l’Estat.
4.2. Defineix la magnitud d’alguns dels riscs que existeixen als governs democratics
quan no es respecten els valors etics de la Declaracio universal dels drets humans,
com la degeneracio en demagogia, la dictadura de les majories i l’escassa
participacio ciutadana, entre altres, i exposa possibles mesures per evitar-los.
5. Coneixer i valorar els fonaments de la Constitucio espanyola de 1978 i
identificar els valors etics dels quals parteix i els conceptes preliminars que
estableix.
5.1. Identifica i aprecia els valors etics mes destacats en els quals es fonamenta la
Constitucio espanyola i assenyala l’origen de la seva legitimitat i la finalitat que
persegueix mitjancant la lectura comprensiva i comentada del preambul.
5.2. Descriu els conceptes preliminars delimitats en la Constitucio espanyola i la seva
dimensio etica, com la nacio espanyola, la pluralitat ideologica i les funcions
atribuides a les forces armades, a traves de la lectura comprensiva i comentada dels

articles 1-9.
6. Mostrar respecte per la Constitucio espanyola, identificar-hi, mitjancant
una lectura explicativa i comentada, els drets i els deures que te l’individu
com a persona i ciutada i valorar-ne l’adequacio a la Declaracio universal
dels drets humans, amb la finalitat d’assumir de forma conscient i
responsable els principis de convivencia que han de regir a l’Estat espanyol.
6.1. Assenyala i comenta la importancia i els limits dels drets i les llibertats publiques
fonamentals de la persona establerts en la Constitucio, com la llibertat ideologica,
religiosa i de culte; el caracter aconfessional de l’Estat espanyol; el dret a la lliure
expressio d’idees i pensaments, i el dret a la reunio publica i a la lliure associacio.
7. Assenyalar i apreciar l’adequacio de la Constitucio espanyola als principis
etics defensats per la Declaracio universal dels drets humans mitjancant la
lectura comentada i reflexiva de les seccions “Els drets i els deures dels
ciutadans” (articles 30-38) i “Els principis rectors de la politica social i
economica” (articles 39-52).
7.1. Coneix i aprecia l’adequacio de la Constitucio espanyola a la Declaracio universal
dels drets humans i assenyala els valors etics en els quals es fonamenten els drets i
els deures dels ciutadans, aixi com els principis rectors de la politica social i
economica.
7.2. Explica i assumeix els deures ciutadans que estableix la Constitucio, els ordena
per ordre d’importancia i justifica l’ordre triat. 7.3. Aporta raons per justificar la
importancia que te, per al bon funcionament 7.4. Reconeix la responsabilitat fiscal
dels ciutadans com un deure etic que contribueix al desenvolupament del be comu i
la relacio que mante amb els pressuposts generals de l’Estat.
8. Coneixer els elements essencials de la Unio Europea i analitzar els
beneficis rebuts i les responsabilitats adquirides pels estats membres i els
ciutadans, amb la finalitat de reconeixer-ne la utilitat i allo que ha
aconseguit.
8.1. Descriu la integracio economica i politica de la Unio Europea, el
desenvolupament historic que ha experimentat des del 1951 i els objectius i els
valors etics en els quals es fonamenta, d’acord amb la Declaracio universal dels drets
humans.
8.2. Identifica i valora la importancia del que ha assolit la Unio Europea i els beneficis
que ha suposat per a la vida dels ciutadans, com ara l’anul·lacio de fronteres i
restriccions duaneres, la lliure circulacio de persones i capitals, etc., aixi com les
obligacions adquirides als diferents ambits: economic, politic, de la seguretat i la pau,
etc.
BLOC 5. ELS VALORS ETICS, EL DRET, LA DECLARACIO UNIVERSAL DELS
DRETS HUMANS I ALTRES TRACTATS INTERNACIONALS SOBRE DRETS
HUMANS
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Assenyalar la vinculacio existent entre l’etica, el dret i la justicia a traves
del coneixement de les semblances, les diferencies i les relacions d’aquests
conceptes i analitzar el significat dels termes de l egalitat i legitimitat .
1.1. Cerca i selecciona informacio de pagines web per identificar les diferencies, les
semblances i els vincles existents entre l’etica i el dret i entre la legalitat i la
legitimitat, i elabora i presenta conclusions fonamentades.

2. Explicar el problema de la justificacio de les normes juridiques mitjancant
l’analisi de les teories del dret natural o jusnaturalisme, el convencionalisme
i el positivisme juridic i identificar l’aplicacio d’aquestes teories al
pensament juridic d’alguns filosofs, amb la finalitat d’anar conformant una
opinio argumentada sobre la fonamentacio etica de les lleis.
2.1. Elabora, en grup, una presentacio en suport digital sobre l’objectiu i les
caracteristiques de la teoria jusnaturalista del dret i identifica, en el pensament de
Locke, un exemple d’aquesta teoria, relacionat amb l’origen de les lleis juridiques, la
validesa que tenen i les funcions que atribueix a l’Estat.
2.2. Destaca i valora, en el pensament sofista, la distincio entre physis i nomos,
descriu l’aportacio que fa al convencionalisme juridic i elabora conclusions
argumentades sobre aquest tema.
2.3. Analitza informacio sobre el positivisme juridic de Kelsen, principalment pel que
fa a la validesa de les normes i els criteris que utilitza, especialment el d’eficacia, i a
la relacio que estableix entre l’etica i el dret.
2.4. Recorre al seu esperit emprenedor i a la iniciativa personal per elaborar, en
grup, una presentacio en suport informatic en que compara les tres teories del dret i
explica les seves conclusions.
3. Analitzar el moment historic i politic que va impulsar l’elaboracio de la
Declaracio universal dels drets humans i la creacio de l’ONU, amb la finalitat
d’entendre-les com una necessitat del seu temps, el valor de les quals
continua vigent com a fonament etic universal de la legitimitat del dret i
dels estats.
3.1. Explica la funcio de la Declaracio universal dels drets humans com un codi etic
reconegut pels paisos integrants de l’ONU amb la finalitat de promoure la justicia, la
igualtat i la pau a tot el mon.
3.2. Contrasta informacio dels esdeveniments historics i politics que varen donar lloc
a la Declaracio universal dels drets humans, entre els quals les ideologies
nacionalistes i racistes que defensaven la superioritat d’uns homes sobre els altres
fins a arribar a l’extrem de l’Holocaust jueu i a la discriminacio i l’extermini de totes
les persones que no pertanyien a una determinada etnia, model fisic, religio, idees
politiques, etc.
3.3. Assenyala els objectius que va tenir la creacio de l’ONU i la data en la qual es va
signar la Declaracio universal dels drets humans, i valora la importancia d’aquest fet
per a la historia de la humanitat.
4. Identificar, en el preambul de la Declaracio universal dels drets humans,
el respecte a la dignitat de les persones i els seus atributs essencials com el
fonament del qual deriven tots els drets humans.
4.1. Explica, mitjancant la lectura del preambul de la Declaracio universal dels drets
humans, en que consisteix la dignitat que aquesta Declaracio reconeix a l’esser huma
com a persona posseidora d’uns drets universals, inalienables i innats.
5. Interpretar i apreciar el contingut i l’estructura interna de la Declaracio
universal dels drets humans amb la finalitat de coneixer-la i propiciar-ne la
valoracio i el respecte.

5.1. Elabora un esquema sobre l’estructura de la Declaracio universal dels drets humans,
que es compon d’un preambul i 30 articles, que es poden classificar de la manera

seguent:
— Els articles 1-2 es refereixen als drets inherents a qualsevol persona: la llibertat, la
igualtat, la fraternitat i la no-discriminacio.
— Els articles 3-11 es refereixen als drets individuals.
— Els articles 12-17 estableixen els drets de l’individu en relacio amb la comunitat.
— Els articles 18-21 assenyalen les llibertats i els drets politics.
— Els articles 22-27 se centren en els drets economics, socials i culturals.
— Finalment, els articles 28-30 es refereixen a la interpretacio de tots els drets, a les
condicions necessaries per exercir-los i als limits que tenen.
5.2. Elabora una campanya, en col·laboracio amb el grup, amb la finalitat de difondre, al
seu entorn escolar, familiar i social, la Declaracio universal dels drets humans com a
fonament del dret i la democracia.
6. Comprendre el desenvolupament historic dels drets humans com una
conquesta de la humanitat i valorar la importancia dels problemes que
suposa actualment l’exercici dels drets de la dona i de l’infant a gran part
del mon, coneixer les causes d’aquests problemes i prendre’n consciencia
amb la finalitat de promoure’n la solucio.
6.1. Descriu els fets mes influents en el desenvolupament historic dels drets humans,
partint dels drets de la primera generacio —els drets civils i politics— i passant pels
de la segona generacio —economics, socials i culturals— i els de la tercera —els drets
dels pobles a la solidaritat, el desenvolupament i la pau.
6.2. Dona raons sobre l’origen historic del problema dels drets de la dona i reconeix
els patrons economics i socioculturals que han fomentat la violencia i la desigualtat
entre sexes.
6.3. Justifica la necessitat d’actuar en defensa dels drets dels infants i lluitar contra la
violencia i l’abus de que son victimes els infants al segle XXI, com l’abus sexual, el
treball infantil, la utilitzacio d’infants com a soldats, etc.
6.4. Elabora, en col·laboracio amb el grup, una campanya contra la discriminacio de
la dona i la violencia masclista adrecada al seu entorn familiar, escolar i social i
avalua els resultats obtinguts.
7. Avaluar, utilitzant el j udici critic, la magnitud dels problemes als quals
s’enfronta actualment l’aplicacio de la Declaracio universal dels drets
humans i valorar la tasca que duen a terme institucions i ONG que defensen
els drets humans auxiliant les persones que, per naturalesa, tenen aquests
drets, pero que no tenen l’oportunitat d’exercir-los.
7.1. Investiga, mitjancant informacio obtinguda de diferents fonts, els problemes i
els reptes que te l’aplicacio de la Declaracio universal dels drets humans quant a
l’exercici dels drets seguents:
— Els drets civils, amb problemes relatius a la intolerancia, l’exclusio social, la
discriminacio de la dona, la violencia masclista i l’existencia d’actituds com
l’homofobia, el racisme, la xenofobia, l’assetjament laboral i escolar, etc.
— Els drets politics: guerres, terrorisme, dictadures, genocidi, refugiats politics, etc.
7.2. Indaga, mitjancant un treball col·laboratiu, la tasca que duen a terme
institucions i voluntaris a tot el mon perque es compleixin els drets humans, com ara
Amnistia Internacional i ONG com Mans Unides, Metges sense Fronteres i Caritas,

entre altres, i elabora i exposa les seves conclusions.
BLOC 6. ELS VALORS ETICS EN RELACIO AMB LA CIENCIA I LA TECNOLOGIA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Reconeixer la importancia que te la dimensio moral de la ciencia i la
tecnologia, aixi com la necessitat d’establir limits etics i juridics amb la
finalitat d’orientar-ne l’activitat d’acord amb els valors defensats per la
Declaracio universal dels drets humans.
1.1. Utilitza informacio de diferents fonts per analitzar la dimensio moral de la ciencia
i la tecnologia i avaluar l’impacte positiu o negatiu que poden tenir en tots els ambits
de la vida humana, com el social, l’economic, el politic, l’etic i l’ecologic, entre altres.
1.2. Aporta arguments que fonamenten la necessitat de posar limits etics i juridics a
la recerca i a la practica cientifica i tecnologica, amb la dignitat humana i els valors
etics reconeguts en la Declaracio universal dels drets humans com a criteri normatiu.
1.3. Recorre a la iniciativa personal per exposar les seves conclusions sobre el tema
tractat ordenades racionalment i de forma argumentada, utilitzant mitjans
informatics i audiovisuals.
2. Entendre i valorar el problema de la tecnodependencia i l’alienacio
humana a la qual aquesta condueix.
2.1. Destaca el problema i el perill que representa per a l’esser huma la
tecnodependencia, n’assenyala els simptomes i les causes i en valora les
consequencies negatives, com una addiccio incontrolada als dispositius electronics,
als videojocs i a les xarxes socials, que condueixen les persones cap a una
progressiva deshumanitzacio.
3. Utilitzar els valors etics continguts en la Declaracio universal dels drets
humans en el camp cientific i tecnologic amb la finalitat d’evitar que els
avencos s’apliquin de forma inadequada i solucionar els dilemes morals que
de vegades es presenten, especialment en el terreny de la medicina i la
biotecnologia.
3.1. Analitza informacio seleccionada de diverses fonts amb la finalitat de saber en
que consisteixen alguns dels avencos en medicina i biotecnologia que plantegen
dilemes morals, com la utilitzacio de cel·lules mare, la clonacio i l’eugenesia, entre
altres, i assenyala alguns perills que aquests comporten si es prescindeix del
respecte a la dignitat humana i als seus valors fonamentals.
3.2. Presenta una actitud de tolerancia i respecte davant les diferents opinions que
s’expressen en la confrontacio d’idees amb la finalitat de solucionar els dilemes etics,
sense oblidar la necessitat d’utilitzar el rigor en la fonamentacio racional i etica de
totes les alternatives de solucio plantejades.
4. Reconeixer que, actualment, hi ha casos en que la recerca cientifica no es
neutral, sino que esta determinada per interessos politics, economics, etc.,
mitjancant l’analisi de la idea de progres i de la interpretacio equivocada
que se’n fa quan els objectius que es pretenen aconseguir no respecten un
codi etic fonamentat en la Declaracio universal dels drets humans.
4.1. Obte i selecciona informacio, mitjancant un treball col·laboratiu, d’alguns casos
en que la recerca cientifica i tecnologica no ha estat guiada pels valors etics de la
Declaracio universal dels drets humans ni hi es compatible, la qual cosa genera
impactes negatius en l’ambit huma i en el mediambiental, i n’assenyala les causes.

4.2. Raona, en col·laboracio amb el grup, sobre la idea de progres en la ciencia i la
relacio que mante amb els valors etics i el respecte a la dignitat humana i al seu
entorn, i n’extreu unes conclusions i les exposa.
4.3. Selecciona i contrasta informacio, en col·laboracio amb el grup, sobre algunes
de les amenaces que, per al medi ambient i la vida, suposa l’aplicacio indiscriminada
de la ciencia i la tecnologia, com l’explotacio descontrolada dels recursos naturals, la
destruccio d’habitats, la contaminacio quimica i industrial, la pluja acida, el canvi
climatic, la desertificacio, etc.

6.3.- Criteris de qualificacio per nivells
La qualificacio de cada trimestre s'establira segons els percentatges seguents:
a)30%: Tasques (coneixements, argumentacio, ortografia, presentacio, lliurament).
b)30 %: Quadern (continguts, ortografia, presentacio, lliurament).
c)40%: Actitud/ valors (participa, respecta, valora, escolta, coopera).
6.4.- Procediments d'avaluacio
Criteris i instruments de qualificacio i d'avaluacio
Nombre minim de parcials per avaluacio

Cap

Examens, exercicis teorics...

0,00%

Practica, entrega de quadern, tasques...

60,00%

Actitud, participacio, respecte, ...

40,00%

Correccio linguistica

Es te en
compte

La recuperacio de les avaluacions suspeses es fara el mes de juny. L'alumne haura de
presentar totes les feines de l'assignatura.
En el cas d'haver de presentar-se pel setembre, l'alumne haura de realitzar un treball
d'estiu (100%). La correcta presentacio del mateix permetra aprovar l'assignatura.
Procediments de recuperacio
Nota minima per fer mitjana (avaluacio): 4
Exercicis de recuperacio (tasques anuals): El mes de juny.
Tasques pendents. 100%
Exercicis de recuperacio (tasques): Setembre. Dossier d'activitats 100%

6.5.- Criteris i procediments de recuperacio de pendents

Materies pendents
Protocol de pendents: Lliurament d'un dossier. 100%
Examens de pendents: Setembre. Lliurament d'un dossier. 100%

6.6.- Criteris de promocio i titulacio
Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el curriculum de
l'educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears, la decisio sobre la promocio de
l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada
per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau
d’adquisicio de les competencies corresponents.
La repeticio de curs es considera una mesura de caracter excepcional, que s’ha de
prendre despres d’haver esgotat les mesures ordinaries de reforc i suport per resoldre
les dificultats d’aprenentatge de l’alumne. Els alumnes han de promocionar de curs
quan hagin superat totes les materies cursades o tenguin una avaluacio negativa en
dues materies com a maxim, i han de repetir curs quan tenguin una avaluacio
negativa en tres o mes materies o en dues materies que siguin matematiques i
llengua catalana i literatura o matematiques i llengua castellana i literatura.
El departament fara un seguiment dels alumnes repetidors de cada grup seguint i
emprant el model que especifica la PGA.

7.- Elements transversals
Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
3r ESO: Sexualitat. Orientacio academica. Violencia de genere.
Tanmateix l’area de valors etics es transversal amb diferents assignatures:
matematiques, geografia i historia, llengues, plastica, biologia i geologia, filosofia,
economia, tecnologia, TIC.

8.- Contribucio de la materia a l'adquisicio de competencies clau
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)

La materia de valors etics contribueix al desenvolupament de les competencies clau
seguents:

Comunicacio linguistica
Afavoreix la utilitzacio tant del llenguatge verbal oral com de l’escrit i la valoracio
critica dels missatges explicits i implicits que apareixen en diverses fonts, i possibilita
tambe l’enriquiment del vocabulari.

Competencia matematica i competencies basiques en ciencia i tecnologia
S’estudien la percepcio i el coneixement de l’espai fisic i natural en que es
desenvolupen l’activitat i la convivencia humanes, tant en grans ambits com a l’entorn
immediat, aixi com la interaccio que es produeix entre tots dos.

Aprendre a aprendre
Fomenta la consciencia de les propies capacitats. Tambe fomenta l’estimul de les
virtuts i habilitats socials, la feina en equip, la informacio i la opinio, que afavoreixen
tambe els aprenentatges posteriors.

Competencies socials i civiques
Propicia l’adquisicio d’habilitats i virtuts civiques per viure en societat i per exercir la
ciutadania democratica. Tambe contribueix a millorar les relacions interpersonals pel
fet de formar l’alumne perque prengui consciencia dels propis pensaments, valors,
sentiments i accions.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
Es desenvolupen iniciatives de planificacio, presa de decisions, participacio i
assumpcio de responsabilitats.

Consciencia i expressions culturals
Es relaciona principalment amb el fet de coneixer i valorar les manifestacions i els
assoliments rellevants i el significat que tenen en diferents grups i societats.

9.- Activitats complementaries necessaries per atendre l'alumnat NESE
9.1.- Plans d'actuacio
En el cas de l'area de Valors Etics no hi ha desdoblaments ni agrupaments flexibles.
9.2.- Criteris per a l'elaboracio de les adaptacions curriculars
La idiosincrasia de l'assignatura unit a la metodologia activa aplicada, fa que en
principi no sigui necessari fer adaptacions curriculars. Tanmateix es tindra en compte
les particularitats de cadascun dels alumnes i en el cas que fos necessari es
realitzarien tant les significatives com les no significatives.
9.3.- Mesures individuals de suport
En el cas de no fer adaptacions se fara un seguiment individualitzat de l'alumnat amb
dificultats especifiques proporcionant les eines i els ajuts adients per al
desenvolupament de les tasques de l'area.

10.- Activitats complementaries i extraescolars del departament
Es faran sortides o tallers en funcio de la disponibilitat i de l'oferta que arribi al centre
mitjancant diferents vies.

PROGRAMACIO DE VALORS ETICS 4t ESO

PROGRAMACIO VALORS ETICS CURS 2019-2020

1.- Sequenciacio de continguts per cursos
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)

4t ESO

La dignitat de la persona com a fonament de la Declaració universal dels drets
humans.
Repercussions etiques de la Declaració universal dels drets humans.
Repercussions politiques de la Declaració universal dels drets humans.
La globalització i les repercussions etiques i politiques que se’n deriven.
Els mitjans de comunicació de massa i la necessitat de regular-los eticament i
juridicament.
La necessitat de la reflexió etica en el món actual.
Els valors etics i el projecte de vida.
Etiques materials i etiques formals.
Les etiques formals. L’etica kantiana i les etiques del discurs.
Democracia i justicia.
Democracia i drets humans.
Democracia i participació ciutadana.
Democracia: drets i deures.

Les lleis: necessitat i fonamentació etica.
La teoria de la justicia de Rawls.
Els drets humans: principals reptes en el món actual.
El dret a la vida.
El dret a la pau.
Implicacions etiques de la recerca cientifica i tecnologica.
L’etica deontologica i la fonamentació d’aquesta en els diferents ambits
professionals.

2.- Objectius especifics de l'area
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
1. Coneixer la dimensio individual i social de la condicio humana i acceptar la propia
identitat respectant les diferencies amb els altres. 2. Desenvolupar l’autoestima,
l’afectivitat i l’autonomia personal en les relacions amb les altres persones, aixi com
una actitud contraria a la violencia, als estereotips i als prejudicis.
3. Apreciar els valors i les normes de la convivencia per aprendre a actuar amb rigor
tenint-los en compte i preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania, i respectar els
drets humans, aixi com el pluralisme propi d’una societat democratica. 4. Fomentar
habilitats emocionals, comunicatives i socials per actuar amb autonomia i participar
activament en les relacions de grup, mostrant sempre actituds constructives i
altruistes.
5. Descobrir que la diversitat enriqueix i que no ha de ser un obstacle per a la
convivencia, i mostrar respecte pels costums i per les maneres de viure de persones i
poblacions diferents de la propia. 6. Assumir els mecanismes fonamentals de
funcionament de les societats democratiques i valorar el paper de l’Administracio
publica per garantir els serveis publics i l’obligacio dels ciutadans de contribuir a
mantenir-los i complir les seves obligacions civiques.
7. Reconeixer-se membres d’una ciutadania global i identificar i valorar la pluralitat de

les societats actuals com a enriquidora de la convivencia.
8. Identificar i rebutjar situacions d’injusticia i de discriminacio, mostrar sensibilitat
per les necessitats de les persones i els grups mes desafavorits i desenvolupar
comportaments solidaris i contraris a la violencia.
9. Prendre consciencia de la situacio del medi ambient i desenvolupar actituds de
responsabilitat en la proteccio de l’entorn immediat.
10. Coneixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferencies entre les
persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no-discriminacio de
persones amb discapacitat.
11. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els ambits de la personalitat i en les
relacions amb els altres, aixi com una actitud contraria a la violencia, als prejudicis de
qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
12. Reconeixer els principals conflictes socials i morals del mon actual, analitzar-ne les
causes i els efectes i jutjar-los des de les teories etiques.

3.- Orientacions metodologiques
Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
3.1.- Metodes i propostes didactiques
Agafant com a referencia els principis de la pedagogia constructivista, proposam a
continuacio una serie d’orientacions metodologiques i didactiques que poden servir
com a base per intentar assolir un aprenentatge realment significatiu.
En primer lloc, segons el marc de referencia esmentat, es essencial partir dels
coneixements previs dels alumnes i de les seves propies experiencies. D’aquesta
manera, podran relacionar els continguts nous amb allo que ja saben i s’incrementara,
aixi, l’assimilacio de les noves idees.
Es fonamental treballar la recerca, la seleccio, l’analisi i l’avaluacio de la informacio, la
feina en equip, etc. A l’hora de dur a terme l’aprenentatge, s’ha de tenir en compte el
grau de maduresa i autonomia dels alumnes, que els permetra tractar problemes mes
complexos i intentar trobar les respostes per si mateixos. Es poden abordar els
diversos temes partint d’un questionari inicial que permeti que els alumnes, despres

d’haver recollit i estructurat la informacio, puguin arribar a conclusions que
responguin a aquestes questions inicials. Es molt aconsellable fer una autoavaluacio o
una coavaluacio. Si es treballa en grups petits, els alumnes es conscienciaran molt
mes dels seus propis errors i avancaran molt millor en el seu proces d’aprenentatge.
El professor, finalment, pot resoldre dubtes, explicar i completar conceptes que no
hagin quedat clars, etc.
En segon lloc, es important tambe emprar una metodologia activa en que es fomenti
la participacio de l’alumne a traves de l’experimentacio. Aquesta estrategia promou el
desenvolupament d’habilitats com el pensament critic, la creativitat i la comunicacio
efectiva en cadascuna de les fases del proces.
La utilitzacio de recursos informatics i audiovisuals en l’ensenyament de valors etics
pot ser interessant, ja que permet acostar aquests temes als alumnes i fer-los mes
comprensibles, amb la qual cosa s’afavoreix l’aprenentatge. L’existencia d’una gran
varietat de recursos en l’ambit de les TIC (webs, webquestes, blogs, etc.) facilita molt
aquesta metodologia.
En tercer lloc, s’ha de procurar que les activitats plantejades siguin tan reals,
coherents i funcionals com sigui possible. En aquest sentit, cal aprofitar tots els
recursos que es tenguin a l’abast per oferir als alumnes tasques que els resultin
estimulants, a fi d’augmentar aixi la seva motivacio i la implicacio en el propi
aprenentatge.
La practica cooperativa d’activitats es fonamental perque els alumnes millorin les
seves destreses i perque aquesta practica serveixi per motivar i refermar la part
teorica. Finalment, es necessari tenir en compte aspectes tan determinants com
l’etapa evolutiva dels alumnes o la diversitat present a l’aula, i adaptar-nos en cada
cas a les caracteristiques i les necessitats de cadascu.
3.2.- Materials i recursos didactics
Materials didactics
Nivell 4t ESO
Llibre de text

No hi ha llibre de text

Altres recursos

Materials d'elaboracio propia. Premsa,
audiovisuals, documents diversos,
recursos a la xarxa, ...

4.- Temporalitzacio
4t ESO

1a avaluacio

2a avaluacio

3a avaluacio

Tema 1. Valors per a un mon
globalitzat.

Tema 3. La democracia com a
Tema 5. El dret a la pau.
estil de vida.

Tema 2. La importancia de
l'etica.

Tema 4. Societat i justicia. Els Tema 6. Ètica, ciencia i
drets humans.
tecnica.

5.- Activitats i procediments d'ampliacio i reforc
DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atencio a la diversitat i l'orientacio
educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons publics. (BOIB
05/05/2011 num. 67) Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual
s’estableix el curriculum de l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB
num. 73, de 16 de maig de 2015)
Es tendra en compte la diversitat de l'alumnat. S'anira valorant al llarg del curs la
necessitat d'adaptar el curriculum en els casos concrets en que sigui convenient. El fet
que no hi hagi proves objectives i que les notes siguin les del lliurament d'activitats
diverses fa que no s'hagin d'adaptar necessariament els materials i recursos utilitzats.

6.- Avaluacio 6.1.- Criteris d'avaluacio per nivells
L'avaluacio tindra en compte els seguents criteris:
1. Apreciar els elements dels valors etics estudiats implicits en els comportaments
individuals o col·lectius a proposit de les questions morals plantejades.
2. Detectar i explicitar, a traves de diferents recursos, els valors i actituds morals
plantejats.
3. Treballar sobre questions problematiques d'actualitat, utilitzant amb rigor la
informacio dels diversos mitjans de comunicacio.
4. Participar de manera constructiva en debats sobre questions d'actualitat,
manifestant les opinions de manera raonada, amb respecte als altres i solidaritat amb
els perjudicats.
5. Opinar sobre els problemes etics sorgits al llarg del curs i donar la seva opinio per
escrit.

L' avaluacio de l'alumnat tendra present els seguents aspectes:
1- A l'hora de qualificar es tindra en compte el treball diari tant a l'aula com a casa,
aixi com l' actitud i la participacio.
2- Es tindran presents els treballs i activitats diverses que s'avaluaran, valorant els
continguts, la presentacio i l 'ortografia.

6.2.- Estandards d'aprenentatge avaluables Primer cicle (1 r , 2n , 3r)
BLOC 1. LA DIGNITAT DE LA PERSONA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Interpretar i valorar la importancia de la dignitat de la persona com el
valor del qual parteix i en el qual es fonamenta la Declaracio universal dels
drets humans i destacar els atributs inherents a la naturalesa humana i els
drets inalienables i universals que se’n deriven com el punt de partida sobre
el qual han de girar els valors etics en les relacions humanes a nivell
personal, social, estatal i universal.
1.1. Identifica en la dignitat de l’esser huma com a persona i en els atributs
inherents a la seva naturalesa l’origen dels drets inalienables i universals que
estableix la Declaracio universal dels drets humans.
1.2. Identifica, en la Declaracio universal dels drets humans, els atributs essencials
de l’esser huma: la rao, la consciencia i la llibertat.
1.3. Relaciona de forma adequada els termes i les expressions seguents, utilitzats en
la Declaracio universal dels drets humans: dignitat de la persona, fraternitat, llibertat
humana, tracte digne, judici just, tracte inhuma o degradant, detingut
arbitrariament, presumpcio d’innocencia, discriminacio, violacio de drets, etc.
BLOC 2. LA COMPRENSIO, EL RESPECTE I LA IGUALTAT EN LES RELACIONS
INTERPERSONALS
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Explicar, basant-se en la Declaracio universal dels drets humans, els
principis que han de regir les relacions entre els ciutadans i l’Estat, amb la
finalitat d’afavorir que es compleixin en la societat en la qual viuen.
1.1. Comenta, segons el que estableix la Declaracio universal dels drets humans en
els articles 12-17, els drets de l’individu en les relacions entre els ciutadans i l’Estat

que aquest ha de respectar i fomentar.
1.2. Explica els limits de l’Estat que estableix la Declaracio universal dels drets
humans en els articles 18-21 en determinar les llibertats dels ciutadans que l’Estat
ha de protegir i respectar.
1.3. Elabora una presentacio en suport informatic i audiovisual per il·lustrar els
continguts mes destacats que s’han tractat en el tema i exposar les seves
conclusions de forma argumentada.
2. Explicar en que consisteix la socialitzacio global i com es relaciona amb
els mitjans de comunicacio de massa, valorar-ne els efectes en la vida i en el
desenvolupament moral de les persones i de la societat i reflexionar sobre el
paper que han de tenir l’etica i l’Estat en relacio amb aquest tema.
2.1. Descriu i avalua el proces de socialitzacio global, mitjancant el qual
s’interioritzen valors, normes, costums, etc.
2.2. Assenyala els perills que suposa el fenomen de la socialitzacio global si es
desenvolupa al marge dels valors etics universals, i debat sobre la necessitat
d’establir limits etics i juridics en aquest tema.
2.3. Raona sobre l’impacte que tenen els mitjans de comunicacio de massa en la vida
moral de les persones i de la societat i expressa les seves opinions amb rigor
intel·lectual.
2.4. Valora la necessitat de regular eticament i juridicament l’us de mitjans de
comunicacio de massa, respectant el dret a la informacio i a la llibertat d’expressio
dels ciutadans.
BLOC 3. LA REFLEXIO ETICA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Reconeixer que, en el mon actual, en que tenen lloc canvis rapids de gran
abast, es fonamental una regulacio etica a causa de la magnitud dels perills
als quals s’enfronta l’esser huma, la qual s’ha d’actualitzar i ampliar als
nous camps d’accio de la persona, amb la finalitat de garantir que es
compleixen els drets humans.
1.1. Justifica racionalment i valora la importancia de la reflexio etica al segle XXI com
a instrument de proteccio dels drets humans davant el perill que poden representar
ens posseidors de grans interessos politics i economics i grups violents, que tenen
acces a armament de gran abast cientific i tecnologic i que son capacos de posar en

risc els drets fonamentals de la persona.
1.2. Assenyala alguns dels nous camps als quals s’aplica l’etica, com el professional,
la bioetica, el medi ambient, l’economia, l’empresa, la ciencia i la tecnologia, entre
altres.
2. Comprendre i valorar la importancia que tenen per a l’esser huma del
segle XXI les circumstancies que l’envolten i destacar els limits que li
imposen i les oportunitats que li ofereixen a l’hora d’elaborar el seu projecte
de vida, d’acord amb els valors etics que lliurement tria i que donen sentit a
la seva existencia.
2.1. Descriu i avalua les circumstancies que actualment l’envolten i identifica les
limitacions i les oportunitats que se li plantegen des de les perspectives socials,
laborals, educatives, economiques, familiars, afectives, etc., a fi de dissenyar, a
partir d’aquestes, el seu projecte de vida personal i determinar lliurement els valors
etics que han de guiar-lo.
3. Distingir els principals valors etics en els quals es fonamenten les etiques
formals, establir la relacio que mantenen amb l’etica kantiana i assenyalar la
importancia que Kant atribueix a l’autonomia de la persona com a valor etic
fonamental.
3.1. Defineix els elements distintius de les etiques formals i els compara amb els
relatius a les etiques materials.
3.2. Explica les caracteristiques de l’etica kantiana —formal, universal i racional—,
aixi com la importancia de la seva aportacio a l’etica universal.
3.3. Valora, en l’etica kantiana, que es fonamenti en l’autonomia de la persona com a
valor etic essencial i que es manifesti en l’imperatiu categoric i les seves
formulacions.
4. Identificar l’etica del discurs de Habermas i Apel com una etica formal
que destaca el valor del dialeg i el consens en la comunitat com a
procediment per trobar normes etiques justes.
4.1. Identifica l’etica del discurs com una etica formal, descriu en que consisteix
l’imperatiu categoric que formula i assenyala les similituds i diferencies amb
l’imperatiu de l’etica de Kant.
4.2. Utilitza la seva iniciativa personal i emprenedora per elaborar una presentacio en

suport informatic sobre les etiques formals, n’extreu conclusions fonamentades i les
exposa.
BLOC 4. LA JUSTICIA I LA POLITICA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Concebre la democracia no tan sols com una forma de govern, sino com
un estil de vida ciutadana en que els ciutadans son conscients del seu deure
com a elements actius de la vida politica i col·laboren en la defensa i la
difusio dels drets humans tant en la vida personal com en la social.
1.1. Compren la importancia que te per a la democracia i la justicia que els ciutadans
coneguin i compleixin els seus deures, entre els quals la defensa dels valors etics i
civics, la cura i la conservacio de tots els bens i serveis publics, la participacio en
l’eleccio dels representants politics, el respecte i la tolerancia a la pluralitat d’idees i
de creences i el compliment de les lleis i les sentencies dels tribunals de justicia, aixi
com el pagament dels imposts establerts, entre altres.
2. Reflexionar sobre el deure que tenen els ciutadans i els estats de
promoure l’ensenyament i la difusio dels valors etics com a instruments
indispensables per defensar la dignitat i els drets humans davant el perill
que el fenomen de la globalitzacio pot representar per a la destruccio del
planeta i la deshumanitzacio de la persona.
2.1. Raona i elabora conclusions, en grup, sobre el fet que, si no s’estableix una
regulacio etica i politica, el fenomen de la globalitzacio pot tenir per a l’esser huma
unes terribles consequencies, com ara l’egoisme, la desigualtat, la interdependencia,
la internacionalitzacio dels conflictes armats i la imposicio de models culturals
determinats per interessos economics que promouen el consumisme i la perdua de
llibertat humana, entre altres.
2.2. Comenta el deure etic i politic que tenen tots els estats, davant els riscs de la
globalitzacio, de prendre mesures de proteccio dels drets humans, especialment
l’obligacio de fomentar l’ensenyament dels valors etics, la vigencia d’aquests i la
necessitat de respectar-los a tot el mon, com el deure de contribuir a la construccio
d’una societat justa i solidaria fomentant la tolerancia, el respecte als drets dels
altres, l’honestedat, la lleialtat, el pacifisme, la prudencia, la mutua comprensio
mitjancant el dialeg, i la defensa i la proteccio de la naturalesa, entre altres.

BLOC 5. ELS VALORS ETICS, EL DRET, LA DECLARACIO UNIVERSAL DELS
DRETS HUMANS I ALTRES TRACTATS INTERNACIONALS SOBRE DRETS
HUMANS
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Apreciar la necessitat de les lleis juridiques a l’Estat per garantir el
respecte als drets humans i raonar sobre alguns dilemes morals en els quals
es produeix un conflicte entre els deures etics, relatius a la consciencia de la
persona, i els deures civics que imposen les lleis juridiques.
1.1. Explica la finalitat i les caracteristiques de les lleis juridiques dins l’Estat i la
justificacio etica d’aquestes per fonamentar-ne la legitimitat i l’obediencia.
1.2. Debat sobre la solucio de problemes en els quals hi ha un conflicte entre els
valors i els principis etics de l’individu i els de l’ordre civil i exposa solucions raonades
en casos com els de desobediencia civil i objeccio de consciencia.
2. Raonar sobre la teoria de Rawls basada en la justicia com a equitat i com
a fonament etic del dret i emetre un judici critic sobre aquesta teoria.
2.1. Cerca informacio a Internet amb la finalitat de definir i relacionar els principals
conceptes emprats a la teoria de Rawls, com la posicio original i el vel d’ignorancia,
el criteri d’imparcialitat i la funcio dels dos principis de justicia que proposa.
2.2. Emet un judici critic sobre la teoria de Rawls i exposa la conclusio argumentada
que n’extreu.
3. Valorar la Declaracio universal dels drets humans com a conjunt d’ideals
irrenunciables, tenir presents els problemes i les deficiencies existents a
l’hora d’aplicar-los, especialment en l’ambit economic i en el social, i indicar
la importancia de les institucions i els voluntaris que fan feina per a la
defensa dels drets humans.
3.1. Justifica racionalment la importancia dels drets humans com a ideals que han
d’assolir les societats i els estats i reconeix els reptes que encara han de superar.
3.2. Assenyala alguna de les deficiencies existents en l’exercici dels drets economics i
socials, com la pobresa, la falta d’acces a l’educacio, a la salut, a l’ocupacio, a
l’habitatge, etc.
3.3. Elabora una presentacio, en suport informatic i audiovisual, sobre algunes
institucions i voluntaris que, a tot el mon, fan feina per a la defensa i el respecte dels
drets humans, com l’ONU i els organismes que en depenen —la FAO, l’Organisme

Internacional de l’Energia Atomica (EA), l’Organitzacio Mundial de la Salut (OMS) i
l’Organitzacio de les Nacions Unides per a l’Educacio, la Ciencia i la Cultura
(UNESCO), entre altres — i ONG com Greenpeace, UNICEF, la Creu Roja i la Mitja
Lluna Roja, aixi com el Tribunal Internacional de Justicia i el Tribunal de Justicia de la
Unio Europea, entre altres.
4. Entendre la seguretat i la pau com un dret reconegut en la Declaracio
universal dels drets humans (art. 3) i com un compromis dels espanyols en
l’ambit nacional i en l’internacional (Constitucio espanyola, preambul), i
identificar i avaluar el perill de les noves amenaces que han sorgit
darrerament que les poden afectar.
4.1. Raona, en petits grups, sobre la seguretat i la pau com un dret fonamental de
les persones, en valora la importancia per a l’exercici del dret a la vida i a la llibertat
(art. 3 de la Declaracio universal dels drets humans), n’extreu conclusions i les
exposa.
4.2. Pren consciencia del compromis dels espanyols amb la pau com una aspiracio
col·lectiva i internacional, reconeguda en la Constitucio espanyola, rebutja la violacio
dels drets humans i mostra solidaritat amb les victimes de la violencia.
4.3. Elabora una presentacio, en suport audiovisual, sobre algunes de les noves
amenaces per a la pau i la seguretat en el mon actual, com el terrorisme, els
desastres mediambientals, les catastrofes naturals, les mafies internacionals, les
pandemies, els atacs cibernetics i el trafic d’armes de destruccio massiva, de
persones i d’organs, entre altres.
5. Coneixer la missio atribuida, en la Constitucio espanyola, a les forces
armades i la relacio d’aquestes amb els compromisos que Espanya te amb
els organismes internacionals a favor de la seguretat i la pau, i reflexionar
sobre la importancia del dret internacional per regular i limitar l’us i
l’aplicacio de la forca i el poder.
5.1. Coneix, analitza i assumeix, com a ciutada, els compromisos internacionals
d’Espanya com a membre d’organismes internacionals —ONU, OTAN, UE, etc. —
per defensar la pau i protegir els drets humans,
5.2. Explica la importancia de la missio de les forces armades (art. 15 de la Llei de
defensa nacional) en materia de defensa i seguretat nacional, de defensa dels drets
humans i de promocio de la pau, i la contribucio que fan en situacions d’emergencia i

ajuda humanitaria, tant nacionals com internacionals.
5.3. Analitza les consequencies dels conflictes armats internacionals i valora la
importancia de les organitzacions internacionals que promouen i vigilen el
compliment d’un dret internacional, fonamentat en la Declaracio universal dels drets
humans.
BLOC 6. ELS VALORS ETICS EN RELACIO AMB LA CIENCIA I LA TECNOLOGIA
Criteris d’avaluacio / Estandards d’aprenentatge avaluables
1. Identificar criteris que permetin avaluar, de forma critica i reflexiva, els
projectes cientifics i tecnologics, amb la finalitat de valorar si son idonis pel
que fa al respecte dels drets i valors etics de la humanitat.
1.1. Utilitza informacio de forma selectiva a fi de trobar alguns criteris per valorar la
viabilitat de projectes cientifics i tecnologics, tenint en compte la idoneitat etica dels
objectius que pretenen i avaluant els riscs i les consequencies personals, socials i
mediambientals que pugui comportar el fet d’aplicar-los.
2. Valorar la necessitat que els cientifics, els tecnolegs i altres professionals
compleixin una etica deontologica.
2.1. Compren i explica la necessitat de donar suport a la creacio i l’us de metodes de
control i a l’aplicacio d’una etica deontologica per als cientifics i tecnolegs i, en
general, per a totes les professions, a fi de fomentar l’aplicacio dels valors etics en el
mon laboral, financer i empresarial.

6.3.- Criteris de qualificacio per nivells
La qualificacio de cada trimestre s'establira segons els percentatges seguents:
a)30%: Tasques (coneixements, argumentacio, ortografia, presentacio, lliurament).
b)30 %: Quadern (continguts, ortografia, presentacio, lliurament).
c)40%: Actitud/ valors (participa, respecta, valora, escolta, coopera).

6.4.- Procediments d'avaluacio
Criteris i instruments de qualificacio i d'avaluacio
Nombre minim de parcials per avaluacio

Cap

Examens, exercicis teorics...

0,00%

Practica, entrega de quadern, tasques...

60,00%

Actitud, participacio, respecte, ...

40,00%

Correccio linguistica

Es te en
compte

La recuperacio de les avaluacions suspeses es fara el mes de juny. L'alumne haura de
presentar totes les feines de l'assignatura.
En el cas d'haver de presentar-se pel setembre, l'alumne haura de realitzar un treball
d'estiu (100%). La correcta presentacio del mateix permetra aprovar l'assignatura

Procediments de recuperacio
Nota minima per fer mitjana (avaluacio): 4
Exercicis de recuperacio (tasques anuals): El mes de juny.
Tasques pendents. 100%
Exercicis de recuperacio (tasques): Setembre. Dossier d'activitats 100%

6.5.- Criteris i procediments de recuperacio de pendents
Materies pendents
Protocol de pendents: Lliurament d'un dossier. 100%
Examens de pendents: Setembre. Lliurament d'un dossier. 100%

6.6.- Criteris de promocio i titulacio
Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el curriculum de
l'educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears, la decisio sobre la promocio de

l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada
per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau
d’adquisicio de les competencies corresponents.
La repeticio de curs es considera una mesura de caracter excepcional, que s’ha de
prendre despres d’haver esgotat les mesures ordinaries de reforc i suport per resoldre
les dificultats d’aprenentatge de l’alumne. Els alumnes han de promocionar de curs
quan hagin superat totes les materies cursades o tinguin una avaluacio negativa en
dues materies com a maxim, i han de repetir curs quan tingui una avaluacio negativa
en tres o mes materies o en dues materies que siguin matematiques i llengua
catalana i literatura o matematiques i llengua castellana i literatura.
Els criteris de centre per a la titulacio a 4 t d’ESO son els recollits a la PGA.
El departament fara un seguiment dels alumnes repetidors de cada grup seguint i
emprant el model que especifica la PGA.

7.- Elements transversals
Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015)
4t ESO: Orientacio academica. Violencia de genere.
Tanmateix l’area de valors etics es transversal amb diferents assignatures:
matematiques, geografia i historia, llengues, plastica, biologia i geologia, filosofia,
economia, tecnologia, TIC.

8.- Contribucio de la materia a l'adquisicio de competencies clau
Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el curriculum de
l’educacio secundaria obligatoria a les Illes Balears (BOIB num. 73, de 16 de maig de
2015). La materia de valors etics contribueix al desenvolupament de les competencies
clau seguents:
Comunicacio linguistica
Afavoreix la utilitzacio tant del llenguatge verbal oral com de l’escrit i la valoracio
critica dels missatges explicits i implicits que apareixen en diverses fonts, i possibilita
tambe l’enriquiment del vocabulari.

Competencia matematica i competencies basiques en ciencia i tecnologia
S’estudien la percepcio i el coneixement de l’espai fisic i natural en que es
desenvolupen l’activitat i la convivencia humanes, tant en grans ambits com a l’entorn
immediat, aixi com la interaccio que es produeix entre tots dos.

Aprendre a aprendre
Fomenta la consciencia de les propies capacitats. Tambe fomenta l’estimul de les
virtuts i habilitats socials, la feina en equip, la informacio i la opinio, que afavoreixen
tambe els aprenentatges posteriors.

Competencies socials i civiques
Propicia l’adquisicio d’habilitats i virtuts civiques per viure en societat i per exercir la
ciutadania democratica. Tambe contribueix a millorar les relacions interpersonals pel
fet de formar l’alumne perque prengui consciencia dels propis pensaments, valors,
sentiments i accions.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
Es desenvolupen iniciatives de planificacio, presa de decisions, participacio i
assumpcio de responsabilitats.

Consciencia i expressions culturals
Es relaciona principalment amb el fet de coneixer i valorar les manifestacions i els
assoliments rellevants i el significat que tenen en diferents grups i societats.

9.- Activitats complementaries necessaries per atendre l'alumnat NESE
9.1.- Plans d'actuacio
En el cas de l'area de Valors Ètics no hi ha desdoblaments ni agrupaments flexibles.
9.2.- Criteris per a l'elaboracio de les adaptacions curriculars

La idiosincrasia de l'assignatura unit a la metodologia activa aplicada, fa que en
principi no sigui necessari fer adaptacions curriculars. Tanmateix es tindra en compte
les particularitats de cadascun dels alumnes i en el cas que fos necessari es
realitzarien tant les significatives com les no significatives.
9.3.- Mesures individuals de suport
En el cas de no fer adaptacions se fara un seguiment individualitzat de l'alumnat amb
dificultats especifiques proporcionant les eines i els ajuts adients per al
desenvolupament de les tasques de l'area.

10.- Activitats complementaries i extraescolars del departament
Es faran sortides o tallers en funcio de la disponibilitat i de l'oferta que arribi al centre
mitjancant diferents vies.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: ___RELIGIÓ___
1. Seqüenciació de continguts per cursos.

1r ESO
Distribució dels continguts durant el curs
1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

Estructura simbòlica de
l’home.

Crisi de valors en el nostre
entorn.

La revolució de la societat
de la comunicació. Soledat
i aïllament.

(Influència i determinació
a la nostra vida).
Relació entre l’origen i
meta de la existència de
l’home (Coneixement
personal)

La família i el seu paper en
el desenvolupament
personal.

La Bíblia. Procés de
formació de l’Antic i el Nou
Testament.

Projecte personal i
projecte comunitari (Dues
cares de la mateixa
moneda)

Dimensió espiritual de la
persona.

2n ESO
Distribució dels continguts durant el curs
1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

Interrogants profunds de
l’home i algunes respostes
a aquests interrogants.

Les religions orientals. Els
seus fundadors i la seva
història.

l'Alcorà.
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Déu a les religions
desaparegudes.

Les Religions monoteistes.

El fet Religiós

Visió monoteista de
l’existència humana i la
transcendència. (Elements
en comú i diferències amb
les religions orientals).

(Creences populars).

Persones i personatges de
les diferents religions i la
seva aportació a la història
de la nostra cultura.

3r ESO
Distribució dels continguts durant el curs
1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

Llibertat i Responsabilitat,
un camí integrador dins el
procés de
desenvolupament personal
i social.

La mediocritat, i la seva
relació amb els valors
reals actuals.

La realitat de la mort com
a part fonamental de la
vida.

La història de l’església,
amb les seves llums i
ombres, des del conceptes
de llibertat i
responsabilitat.

L’anhel de trascendència
inherent a la naturalesa
humana.

L’opció per la vida,
incrustat al nucli més
profund de l’ésser humà.

Importància de les
creences i les conviccions
dins la recerca del camí
personal.

4t ESO
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Distribució dels continguts durant el curs
1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

Bases antropològiques
de la fe.

Complementarietat de la
fe i la raó en la recerca de
la veritat.

El mal i el dolor presents a
la nostra vida i la recerca
del seu sentit.

Expressió artística
d’experiències religioses.

La consciència i el seu
procés de formació.

La desaparició de Déu com
a horitzó de la nostra
societat, causes i
conseqüencies.

El conflicte Gràcia de Déu
– Llibertat de l’home, al
llarg de la història.

Dimensió ética de la vida
humana i la seva
referència en les religions.

2. Objectius específics de l'àrea.
1. Prendre consciència i desenvolupar la pròpia dimensió religiosa més enllà de
condicionaments culturals, històrics i socials, ajudant a què les preguntes existencials
de la persona quedin obertes al marge dels intents de resposta tradicionals.
2. Descobrir que la vida humana és una recerca contínua de sentit i proporcionar les
eines per a què la persona pugui trobar un sentit per a la seva vida sigui quin sigui
finalment aquest.
3. Ser conscient que la plenitud de la vida, incloent-hi la religiosa, depèn de les
nostres accions i aquestes de les nostres creences, les quals han de ser examinades
de manera personal, responsable i radical en el seu valor de veritat.
4. Assolir els instruments racionals necessaris per a poder dialogar seriosament amb
els altres sobre el sentit de la vida, l’existència de Déu, el problema del mal, el
fonament de la dignitat humana, afavorint així l’entesa interpersonal i interreligiosa.
5. Conèixer l’especificitat del cristianisme com a religió i proposta de sentit per a la
vida que ens és més propera, partint dels elements que ens envolten i del passat
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històric que configura la nostra tradició.
6. Aproximar-se a la gran varietat i riquesa de religions que existeixen arreu del món
i que conviuen amb nosaltres al nostre entorn més immediat, tot aprenent a
respectar-les i a cercar el que ens uneix més que el que ens separa, fomentant així
l’ecumenisme.
7. Reconèixer les aportacions que la tradició d’Israel ha fet al cristianisme i a tota la
humanitat, descobrint quin és el nucli de la seva experiència religiosa a través del
coneixement de la seva variada i complexa literatura a l’Antic Testament.
8. Analitzar la figura de Jesucrist, la seva vida, el seu missatge, la seva interpretació
com a compliment de les profecies d’Israel i com a plenitud de la revelació de Déu als
homes, tot partint de l’estudi dels textos del Nou Testament i dels concilis cristològics
més importants.
9. Entendre que la relació del cristià amb Déu no és una pèrdua d’humanitat ni una
fuga del món, sinó una esperança absoluta i universal respecte de cada destí
individual i de tota altra realitat, que tot i orientar cap a la crítica radical de tot el que
és imperfecte, ho fa en la mesura que ho estima profundament.
10. Entendre el significat de l’Església com a poble de Déu, animat per l’Esperit Sant i
com a lloc de presència i d’encontre amb Crist i amb tota la comunitat de creients.
11. Discernir sota les aparences i adherències el nucli sant del cristianisme i el seu
impuls constant a la construcció d’una civilització de l’amor, promovent la realització
de la justícia, la solidaritat, la caritat, l’entrega desinteressada a l’altre, la compassió
i la cultura de la pau.
12. Descobrir la llarga i profunda missió social que realitza l’Església arreu del món,
especialment als països més desafavorits, però també de manera més propera als
projectes que hi ha al nostre entorn, apreciant la seva tasca i fomentant-ne la
participació activa com a part del procés educatiu.

3. Orientacions metodològiques:
- Mètodes i propostes didàctiques.
L’assignatura de Religió Catòlica utilitzarà una metodologia que respectarà els
següents principis:
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-Adaptació a l’àmbit emocional i cognitiu dels estudiants respectant el
desenvolupament psicoevolutiu propi de cada etapa. Aquesta atenció permetrà
combinar de manera adequada el que és concret amb l’abstracte, el treball individual
i el grupal, el que és manipulable, experiencial i visual amb els aspectes conceptuals.
-Respecte pels ritmes i estils d’aprenentatge dels estudiants. No tots els estudiants
són iguals, no tots aprenen a la mateixa velocitat ni empren les mateixes estratègies.
L’atenció a la diversitat i el desenvolupament de la inclusió comença per assumir
aquest principi fonamental.
-Consideració de la dimensió humanista. Tots els aprenentatges estaran al servei de
la formació humana. L’assignatura de religió, des de la seva clau personalitzadora,
requereix que tot tipus d’aprenentatges, instrumentals, cognitius, actitudinals,
socioafectius no siguin considerats fins en sí mateixos sinó que estiguin al servei de
la formació integral de l’ésser humà.
-Respecte per la curiositat i inquietuds dels estudiants. Consideració dels interessos i
expectatives dels estudiants així com dels coneixements previs, de manera que quedi
garantit un aprenentatge significatiu.
-Desenvolupament de l’aprenentatge en equip i cooperatiu. L’estudi i reflexió del
cristianisme, per la seva intrínseca dimensió comunitària, és una assignatura
adequada per a desenvolupar el treball en equip i l’aprenentatge cooperatiu.

- Materials i recursos didàctics.
L’ensenyament de la religió promourà la utilització de la tecnologia de la informació i
la comunicació no només d’una manera instrumental, que resulti útil a l’estudiant en
la recerca d’informació o en la resolució de problemes plantejats a la classe, sinó
procurant la seva integració en la vida del subjecte i el seu ús ètic. Les xarxes socials
o les eines de construcció i manipulació d’imatges, per exemple, són instruments que
permeten noves formes d’expressió de la cultura i la identitat personal que cal
aprendre a dominar.
S'ha d'aclarir que en aquesta assignatura no s'utilitza llibre de text.
Amb la intenció de fer més fàcil la feina als alumnes, el professor ha elaborat
diferents mòduls, agafant els continguts principals de diferents llibres de text, degut
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a que només un llibre no dona la informació necessària, ni tots ho feien de la manera
més senzilla.

4. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.
La present programació didàctica dóna molta importància a la diversitat i inclusió de
tot l’alumnat a l’aula. En aquestes edats es fan notables les seves diferències, les quals
es reflectiran en les seves diverses capacitats, motivacions, centres d’interès, graus de
creativitat... Per això, les activitats d’ampliació i reforç seran algunes vegades
individuals i altres de parella o grupals. Com a resposta per al tractament de la
diversitat, el professor deixarà llibertat per tal que cada alumne pugui triar la modalitat
de realització de l’activitat. Per exemple, si es tractés de resumir un tema, es podrà fer
per mitjà d’un mapa conceptual, un resum o una definició amb la seva explicació
corresponent. Cada alumne i alumna, segons les seves qualitats i interessos, triarà la
modalitat que més li faciliti la consecució d’un progrés competencial significatiu.

6. Avaluació.
6.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluable
(seleccionar i remarcar els mínims en negreta)
1r CURS
BLOC 1. EL SENTIT RELIGIÓS DE L’HOME
Continguts

Criteris d’avaluació

Pensament mitològic a
1. Reconèixer la concepció
l’antiguitat: Mesopotàmia, segons la qual la realitat
Egipte, Grècia i Roma, i la és do de Déu.
seva influència al relat
bíblic de la creació.
Intenció i caràcter simbòlic
del Gènesi.
El naixement de la filosofia
i la visió científica de la
realitat com a alternativa

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables
1.1. Expressa per escrit
successos imprevistos en
què els cristians
reconeixen que la realitat
és donada.
1.2. Avalua, compartint
amb els seus companys,
successos i situacions en
què, pels cristians, queda
de manifest que la realitat
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fonamental al mite.
La concepció
judeocristiana de la
realitat i la història: síntesi
del pensament bíblic i la
filosofia d’origen grec.

és do de Déu.
2. Identificar les
característiques de la idea
d’una creació divina de la
realitat.

2.1. És capaç de donar raó
de la concepció de la
realitat com a fruit del
designi amorós de Déu.

3. Contrastar l’origen de la
creació en els diferents
relats religiosos sobre la
creació.

3.1. Relaciona i
distingeix, explicant
amb les seves paraules,
l’origen de la creació en
els relats mítics de
l’antiguitat i el relat
bíblic.

4. Diferenciar l’explicació
teològica i científica de la
realitat.

4.1. Coneix i assenyala
les diferències entre
l’explicació teològica i
científica de la realitat.
4.2. Respecta l’autonomia
existent entre les
explicacions, teològica i
científica, de la realitat.

BLOC 2. LA REVELACIÓ: DÉU INTERVÉ EN LA HISTÒRIA
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

El pas del politeisme al
monoteisme bíblic.

1. Conèixer, contrastar i
apreciar els principals
esdeveniments de la
història d’Israel.

1.1. Coneix, interpreta i
construeix unalínia del
temps amb els
principals
esdeveniments i
personatges de la
història d’Israel.

La història d’Israel:
elecció, aliança,
monarquia i profetisme.
Diferències entre història
de la salvació i història de
la revelació.

1.2. Mostra interès per la
història d’Israel i dialoga
amb respecte sobre els
beneficis d’aquesta
història per a la
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humanitat.
2. Assenyalar i identificar
les diferents maneres de
comunicació que Déu ha
usat en les diferents
etapes de la història
d’Israel.
3. Distingir i comparar el
procediment amb què Déu
es manifesta en les
diferents etapes de la
història d’Israel.

2.1. Cerca relats bíblics i
selecciona gestos i
paraules de Déu en els
que identifica la
manifestació divina.
3.1. Recorda i explica
constructivament, de
manera oralo per escrit,
accions que
reflecteixen el
desvetllament de Déu
envers el poble
d’Israel.

BLOC 3. JESUCRIST, COMPLIMENT DE LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

L’autorevelació de Déu en
Jesucrist. La divinitat i
humanitat de Jesús. El
procés de formació dels
evangelis.

1. Distingir en Jesús els
trets de la seva naturalesa
divina i humana.

1.1. Identifica i classifica
de manera justificada les
diferències entre la
naturalesa divina i
humana de Jesús en els
relats evangèlics.

Del Jesús històric al Jesús
de la fe. Trets fonamentals
del seu missatge.

1.2. S’esforça per
comprendre les
manifestacions d’ambdues
naturaleses expressades
en els relats evangèlics.
2. Identificar la naturalesa
i finalitat dels evangelis.

3. Conèixer i comprendre
el procés de formació dels

2.1. Reconeix a partir de
la lectura dels textos
evangèlics els trets de la
persona de Jesús i
dissenya el seu perfil.
3.1. Ordena i explica
amb les seves paraules
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evangelis.

els passos del procés
formatiu dels evangelis.

BLOC 4. PERMANÈNCIA DE JESUCRIST EN LA HISTÒRIA: L’ESGLÉSIA
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

Concepció de l’Església
com a presència de
Jesucrist en la història.

1. Comprendre la
concepció d’una presència
actual de Jesucrist en
l’Església.

1.1. Assenyala i explica les
diferents formes de
presència de Jesucrist en
l’Església:

El continu impuls edificant
de l’Esperit Sant sobre
l’Església.
Els sagraments de
l’Església i l’estructura
simbolico-sacramental de
la persona. El llenguatge
sacramental a les altres
religions.

sagraments, paraula de
Déu, autoritat i caritat.
2. Reconèixer la idea
d’una acció vivificant de
l’Esperit Sant sobre
l’Església.

2.1. Coneixi respecta
que e
 ls sagraments són
entesos pels cristians com
una acció de l’Esperit per
a construir l’Església.
2.2. Associal’acció de
l’Esperit en e
 ls
sagraments amb les
diferents etapes i
moments de la vida.

Festes i tradicions
religioses de les Illes.
El cant de la Sibil· la,
patrimoni de la humanitat.

2.3. Compren i aprecia la
idea d’una acció de
l’Esperit per al creixement
de la persona.

2n CURS
BLOC 1. EL SENTIT RELIGIÓS DE L’HOME
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
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d’aprenentatge
avaluables
La persona humana
entesa com a criatura de
Déu lliure, intel·ligent i
capaç d’estimar. El debat
entre evolucionisme i
creacionisme a la llum de
la teologia catòlica actual.
El fonament de la dignitat
de la persona al
cristianisme i la Declaració
Universal dels Drets
Humans.
L’ésser humà entès com a
col·laborador de la creació
de Déu.

1. Establir diferències
entre l’ésser humà entès
com una creació a imatge
de Déu i els animals.
2. Relacionar la condició
de criatura amb l’origen
diví.

3. Explicar l’origen de la
dignitat de l’ésser humà
entès com a criatura de
Déu.

1.1. Argumenta la dignitat
de l’ésser humà en relació
als altres éssers vius.
2.1. Distingeix i debat de
forma justificada i
respectuosa l’origen de
l’ésser humà.
3.1. Valora, en
situacions del seu
entorn, la dignitat de
tot ésser humà amb
independència de les
capacitats físiques,
cognitives,
intel·lectuals, socials,
etc.

4.1. Classifica accions de
l’ésser humà que
respecten o destrueixen
4. Entendre el sentit i la
allò que pels cristians és la
finalitat de l’acció humana.
creació.
4.2. Dissenya en petit
grup un pla de
col·laboració amb el seu
centre educatiu en el qual
s’incloguin almenys cinc
necessitats i les possibles
solucions que el propi grup
duria a terme.

BLOC 2. LA REVELACIÓ: DÉU INTERVÉ EN LA HISTÒRIA
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

Origen i composició de la
Bíblia: estructura i

1. Entén que pels cristians
Déu es revela en la

1.1. Cerca i escull
personatges significatius
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gèneres literaris.

història.

La interpretació catòlica
de la Bíblia i la seva
diferència respecte a la
interpretació jueva,
protestant i ortodoxa. El
concepte d’inspiració
divina.

del poble d’Israel i
identifica i analitza la
resposta de fe en ells.

2. Comprendre i valorar
que la fe és la resposta a
la iniciativa salvífica de
Déu.

2.1. S’interessa per
conèixer i valora la
resposta de fe al Déu que
es revela.

3. Conèixer i definir
l’estructura i organització
de la Bíblia.

3.1. Identifica, classifica
i compara les
característiques
fonamentals dels
Llibres Sagrats.

4. Conèixer i respectar els
criteris del magisteri de
l’Església al voltant de la
interpretació bíblica.

4.1. Llegeix, localitza i
esquematitza els c
 riteris
recollits a la D
 ei Verbum al
voltant de la
interpretació de la
Bíblia.

5. Entendre el significat de
la inspiració com a origen
de la sacralitat del text
bíblic.

5.1. Distingeix i assenyala
en textos bíblics la
presència d’un Déu que es
comunica, justificant en el
grup la selecció dels
textos.

La revelació de Déu en la
història i la resposta
humana de fe.
Separació del contingut
històric de l’experiència de
fe viscuda a la Bíblia.

5.2. Coneix els fragments
dels llibres sagrats que els
cristians consideren
inspirats.

BLOC 3. JESUCRIST, COMPLIMENT DE LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

El Déu revelat per
Jesucrist. Déu u i tri.
Diferències respecte als

1. Reconèixer el caràcter
relacional de la Divinitat

1.1. Coneixi descriu les
característiques del
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déus politeistes. La
persona feta a imatge del
Déu trinitari: som amb els
altres.

en la revelació de Jesús.

Déu cristià.
1.2. Llegeix relats
mitològics, localitza
trets de les divinitats
de les religions
politeistes i els
contrasta amb les
característiques del
Déu cristià.

El Credo, síntesi de l’acció
salvífica de Déu en la
història.

2. Vincular el sentit
comunitari de la Trinitat
amb la dimensió relacional
humana.

3. Descobrir el caràcter
històric de la formulació
de Credo cristià.

4. Reconèixer les veritats
de la fe cristiana presents
en el Credo.

2.1. Reconeixi descriu
que la persona humana
necessita els altres per
assolir la seva identitat
a semblança de Déu.
3.1. Confecciona materials
on s’expressen els
moments rellevants de la
història salvífica i els
relaciona amb les veritats
de fe formulades en el
Credo.
4.1. Classifica les veritats
de fe contingudes en el
Credo i explica el seu
significat.

BLOC 4. PERMANÈNCIA DE JESUCRIST EN LA HISTÒRIA: L’ESGLÉSIA
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

Orígens del cristianisme,
primeres comunitats i
expansió de l’Església.

1. Comprendre l’expansió
del cristianisme mitjançant
les primeres comunitats
cristianes.

1.1. Localitza en el mapa
els llocs d’origen de les
primeres comunitats
cristianes i descriu les
seves característiques.

Sant Pere i Sant Pau: el
debat entre cristianisme
judaïtzant i hel·lenista. La
importància dels carismes

1.2. Reconstrueix
l’itinerari dels viatges de
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dins l’Església.

Sant Pau i explica amb
les seves paraules la
difusió del cristianisme
en el món pagà.

Les notes de l’Església.

Inicis del cristianisme a les 2. Raonar i argumentar les
Illes: de l’Imperi romà a la notes de l’Església: una,
2.1. Descriu i valora l’arrel
santa, catòlica i
Conquesta.
de la unitat i santedat de
apostòlica.
l’Església.
2.2. Elabora materials,
utilitzant les tecnologies
de la informació i la
comunicació, on es
reflecteix la universalitat i
apostolicitat de l’Església.

3r CURS
BLOC 1. EL SENTIT RELIGIÓS DE L’HOME
Continguts

Criteris d’avaluació

L’anhel de transcendència
inherent a la naturalesa
humana.

1. Reconèixer el desig de
1.1. Expressa i
plenitud que té la persona. comparteix en grup
situacions o
circumstàncies en què
reconeix l’exigència
humana de felicitat i
plenitud.

La recerca de sentit en
l’experiència de la
malaltia, el patiment i la
mort.
Diferents postures d’altres
religions i filosofies davant
el patiment i el dolor
humà.

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

2.1. Analitza i v
 alora
2. Comparar raonadament l’experiència personal
diferents respostes enfront enfront de fets bells i
de la finitud de l’ésser
dolorosos.
humà.
2.2. Selecciona escenes de
pel·lícules o documentals
que mostren la recerca de
sentit.
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BLOC 2. LA REVELACIÓ: DÉU INTERVÉ EN LA HISTÒRIA
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

El pecat entès com a
ruptura de l’home amb
Déu.

1. Entén la visió del pecat
com un rebuig a la
intervenció de Déu a la
pròpia vida.

1.1. Identifica, analitza i
comenta situacions
actuals on els cristians
expressen el pecat com
a rebuig o suplantació
de Déu.

2. Distingir el que és
considerat com a veritat
revelada de la vestidura
literària en el relat del
Gènesi.

2.1. Analitza el text sagrat
diferenciant el considerat
com a veritat revelada de
la vestidura literària i
recrea un relat de la
veritat revelada sobre el
pecat original amb
llenguatge actual.

El relat bíblic del pecat
original. Simbologia,
influència i actualitat.

BLOC 3. JESUCRIST, COMPLIMENT DE LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

La transformació del
cristià pel seu encontre
amb Jesús. Experiències
de conversió presents als
relats evangèlics.

1. Reconèixer i apreciar
que pels cristians la
trobada amb Crist canvia
la forma de comprendre el
món, la història, la
realitat, les persones, etc.

1.1. Cerca i selecciona
biografia de conversos.

2. Comprendre que pels
cristians la pertinença a
Crist comporta una nova

2.1. Crea i comparteix
textos, videoclips, curts,
per a descriure les

La veritat cristiana,
indissoluble de
l’experiència de vida.
La conversió de Ramon
Llull i principals trets del
seu pensament.

1.2. Emet judicis
respectuosos sobre la
novetat que la trobada
amb Cristha introduït
en la forma d’entendre
el món, segons les
biografies seleccionades.
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forma de comportar-se en
la vida.

conseqüències que en la
vida dels cristians ha
suposat la trobada amb
Crist.

BLOC 4. PERMANÈNCIA DE JESUCRIST EN LA HISTÒRIA: L’ESGLÉSIA
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

L’Església, lloc d’encontre
amb Crist.

1. Entendre la concepció
segons la qual l’encontre
amb Crist uneix el cristià a
l’Església.

1.1. Cerca, selecciona i
presenta justificant
l’experiència d’una
persona que ha trobat
Crist en l’Església.

Experiència de plenitud
que tenen els cristians en
la trobada amb Crist.
Diversitat de carismes.
L’experiència de fe genera
una cultura. Principals
mostres del patrimoni
religiós a les Illes. El llegat
gòtic.
Història de l’Església a les
Illes: de la formació d’un
regne cristià a la
modernitat.

2. Valorar críticament
l’experiència de plenitud
que promet Crist.

3. Identificar en la cultura
la riquesa i la bellesa que
genera la fe.

2.1. Escolta testimonis de
cristians i debat amb
respecte sobre la plenitud
de vida que en ells
s’expressa.
3.1. Demostra mitjançant
exemples prèviament
seleccionats que
l’experiència cristiana ha
estat generadora de
cultura al llarg de la
història.
3.2. Argumenta de
forma raonada la
influència de la fe en
l’art, el pensament, els
costums, la salut,
l’educació, etc.

4t CURS
BLOC 1. EL SENTIT RELIGIÓS DE L’HOME
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Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

Les religions: recerca del
sentit de la vida. Elements
comuns a totes les
religions.

1. Aprendre els principals
trets comuns de les
religions.

1.1. Identificai classifica
els trets principals
(ensenyament,
comportament i culte) en
les religions
monoteistes.

El monoteisme:
característiques principals.
Judaisme, Cristianisme i
Islam.
La revelació de Déu en la
història en tant que
plenitud de l’experiència
religiosa cristiana. Les
«semina Verbi» de Sant
Justí.

1.2. Cerca informació i
presenta al grup les
respostes de les
diferents religions a les
preguntes de sentit.
2. Comparar i distingir la
intervenció de Déu en la
història dels intents
humans de resposta a la
recerca de sentit.

2.1. Raona per què la
revelació és la plenitud de
l’experiència religiosa
cristiana.
2.2. Analitza i debat les
principals diferències entre
la revelació de Déu i les
religions.

BLOC 2. LA REVELACIÓ: DÉU INTERVÉ EN LA HISTÒRIA
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

Origen i sentit del
concepte d’aliança com a
fidelitat de Déu a l’ésser
humà.

1. Conèixer les accions del
Déu fidel al llarg de la
història segons la Bíblia.

1.1.Identifica la
fidelitat permanent de
Déu que troba en la
història d’Israel.

La figura messiànica del
Servent de Déu (Yhwh).
Tipologies de
messianisme. El
messianisme de Jesús de
Nazaret.

1.2. Pren consciència
dels moments de la
història de la vida dels
cristians actuals en què
aquests reconeixen la
fidelitat de Déu.
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2. Comparar i apreciar la
novetat entre el Messies
sofrent i el Messies polític.

2.1. Identifica, classifica i
compara els trets del
Messies sofrent i el
Messies polític.
2.2. S’esforça per
comprendre la novetat del
Messies sofrent com a
criteri de vida.

BLOC 3. JESUCRIST, COMPLIMENT DE LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
avaluables

La crida de Jesús a
col·laborar amb Ell genera
una comunitat.

1. Descobrir la iniciativa
de Crist per a formar una
comunitat que origina
l’Església.

1.1. Localitza, selecciona i
argumenta en textos
evangèlics la crida de
Jesús.

2. Conèixer la invitació de
Jesús a col·laborar en la
seva missió.

2.1. Llegeix de manera
comprensiva un evangeli,
identifica i descriu la
missió salvífica de Jesús.

El concepte de vocació
religiosa: imatge de la
vocació de Jesús als
evangelis. Els cristians
anònims.
La figura de Juníper Serra,
de apòstol de Califòrnia a
Sant de l’Església.

2.2.Cerca i identifica
persones que
actualitzen avui la
missió de Jesús i
exposa en grup per què
continuen la missió de
Jesús.

BLOC 4. PERMANÈNCIA DE JESUCRIST EN LA HISTÒRIA: L’ESGLÉSIA
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndars
d’aprenentatge
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avaluables
La pertinença a Crist en
l’Església il·lumina totes
les dimensions de la vida
del cristià. Formació de la
consciència moral i de
l’afectivitat. Raó i
emocions.

1. Descobrir i valorar que
Crist genera una forma
nova d’usar la raó i la
llibertat, i d’expressar
l’afectivitat de la persona.

L’autoritat eclesial al
servei de la veritat.

1.2. Adquireix l’hàbit de
reflexionar cercant el bé
davant les eleccions que
se li ofereixen.

Història de l’Església a les
Illes: de la modernitat a la
secularització i l’impacte
del turisme a la religiositat
tradicional.
Congregacions i ordes
religiosos establerts a les
Illes.
La missió del cristià en el
món: construir la
civilització de l’amor. El
paper humanitzador de
l’Església en la història i
en la cultura actual.

1.1. Elabora judicis a
partir de testimonis que
exemplifiquin una
forma nova d’usar la
raó i la llibertat i
d’expressar
l’afectivitat.

1.3. És conscient de les
diferents formes de viure
l’afectivitat i prefereix la
que reconeix com a més
humana.
2. Distingir que l’autoritat
està al servei de la veritat.

2.1. Identifica persones
que són autoritat en la
seva vida i explica com
reconeix en elles la
veritat.
2.2. Reconeix i valora en
l’Església diverses figures
que són autoritat, pel
servei o pel testimoni.

3. Relacionar la missió del
cristià amb la construcció
del món.

2.3. Localitza i justifica
tres esdeveniments de
la història en els que
l’Església ha defensat la
veritat de l’ésser humà.
3.1. Investiga i debat
sobre les iniciatives
eclesials del seu entorn
que col·laboren en la
construcció de la
civilització de l’amor.
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6.2. Criteris de qualificació per nivells.
Per a tots els nivells es tindran en compte els mateixos criteris de qualificació.
Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació

3

Pràctica, entrega de quadern, tasques...

85 %

Actitud

10 %

Correcció lingüística

5%

6.3. Procediments d'avaluació.
Per facilitar el compliment dels principis metodològics s’aplicarà una avaluació
contínua, global i formativa al llarg del procés d’ensenyament i aprenentatge; i
sumatòria al final del procés, de manera que s’avaluï el nivell adquirit. L’avaluació
objectiva garantirà una valoració adequada de la dedicació, esforç i rendiment de tots
els estudiants.
L’avaluació és continua i es desenvolupa per mitjà de treballs, redaccions,
investigacions, exposicions, etc. Però sense limitar l’assignatura a aprendre de
memòria continguts i conceptes per a repetir-los en un examen.
Avaluem l'alumnat amb el treball de classe, aplicant els conceptes explicats i
valorant la creativitat, l’elaboració pròpia i l’autonomia així com l'adequació a allò que
es demana.
També es tendrà en compte l'interès per l’assignatura i l'esforç per aconseguir
arribar als objectius proposats.
Quadern: Disposem d'una hora setmanal per a tots els cursos d’ESO i tres
hores setmanals per Batxillerat. Dins aquestes hores, la classe es donarà d'una
manera interactiva amb els alumnes, tenint com a punt de sortida les fitxes que
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aporta el professor i el material que els alumnes duen com feina d'investigació o
deures per a ca seva.
Serà molt important l’elaboració dels apunts de classe i es revisarà
periòdicament amb el fi de controlar l’assimilació dels continguts nuclears, al mateix
temps es controlarà la correcció ortogràfica i gramatical.
L'us de la pissarra avesarà als alumnes a la utilització de mapes conceptuals per
aplicar-los en els seus quaderns de classe.

Exposicions:Per tal de completar la formació de l'alumnat es proposen exposicions
orals a tot el grup. Aquestes exposicions es faran per parelles o grups de tres
alumnes, per afavorir el treball en grup i el contrast amb altres formes d'estudi.
Aquestes activitats es fonamentaran en la programació de continguts, acompanyades
d’un treball escrit i puntuant la correcció ortogràfica i gramatical.
Dins de les activitats que es realitzen a l'aula, l'alumne podrà respondre en veu alta a
les qüestions proposades pel professor; aquesta participació activa dins l'aula es
tindrà en compte a l'hora d'avaluar a cada alumne.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Procediments de recuperació

Per poder fer mitja cal tenir com a mínim un 3, i per aprovar la nota final ha de ser
5 o superior.

L'alumnat que no superi els criteris d'avaluació de alguna unitat didàctica en
finalitzar l'avaluació ordinària, tindrà possibilitat de realitzar la recuperació d'aquesta
unitat a la setmana d’exàmens de cada avaluació o a la setmana d’exàmens finals
de juny, amb tasques o proves específiques de l’unitat didàctica en qüestió.
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L'alumnat que no superi els criteris d'avaluació mínims de l’assignatura en finalitzar
l'avaluació ordinària (Juny), tindrà possibilitat de realitzar la recuperació d'aquesta
unitat, o de tot el curs si és el cas, en la prova extraordinària de setembre. Caldrà
informar a l’alumne dels continguts que ha de recuperar i com ho ha de fer
mitjançant l’informe de recuperació.

Assignatura pendent
Durant els mesos de setembre/octubre es concretarà el pla de recuperació i es
fixarà una data que s’haurà de consultar en els taulers d’anuncis, per realitzar les
proves pertinents. El professor de l'alumne en el curs vigent lliurarà el pla de
recuperació a l'alumnat amb la matèria pendent durant els mesos
d'octubre-novembre.
Els alumnes que tinguin suspesa l’assignatura del curs anterior i aprovin les dues
primeres avaluacions, les sortirà l’assignatura pendent del curs anterior com
aprovada.
En cas de repetidors, el docent els tindrà en compte seguint el pla establert en la
PGA.

6.5. Criteris de promoció i titulació.
Els criteris de promoció i titulació de l’alumnat s’adequarà en tots els casos i sense
excepcions als criteris generals que estableixi en el seu moment en centre educatiu
d’acord amb els respectius departaments. En el cas del primer cicle (1r, 2n, 3r) vénen
donats per normativa.
Els criteris de centre per a la titulació a 4t d’ESO s’ha acordat que siguin els següents:
1. En el cas que un alumne/a tengui dues matèries suspeses (que no siguin
simultàniament llengua catalana i literatura i matemàtiques o llengua castellana
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i literatura i matemàtiques) es considerarà que ha assolit els objectius d’etapa
sempre i quan cada una de les dues matèries no tengui una qualificació inferior
a 3.
2. Si es compleix la condició anterior l’alumne pot obtenir la titulació d’ESO en la
convocatòria ordinària del mes de juny o en la convocatòria extraordinària de
setembre.
3. Prèviament a les sessions d’avaluació ordinària i extraordinària les famílies
hauran de signar un document que reflecteixi la voluntat de l’alumne de titular,
o no, amb 2 matèries suspeses.
4. En cas que un alumne manifesti la voluntat de presentar-se a la convocatòria
extraordinària de setembre i obtingués una qualificació inferior a 3 es
mantendrà la qualificació de la convocatòria ordinària de juny.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).
L’ensenyament-aprenentatge d’aquesta àrea s’ha dissenyat i desenvolupat, en els
diversos nivells d’Eso, des d’una visió global de la interrelació dels sabers actuals amb
el fenomen religiós i tenint present la seva aportació específica al disseny competencial
en el currículum. Especialment, la comprensió, el respecte, l’aprenentatge significatiu i
integració pràctica, en els àmbits formals, no formals i informals, dels valors de la
Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides, com ensenyaments
tranversals en el currículum de totes les àrees, es planteja com una eina que ha de
contribuir a que els propis alumnes aprenguin a espavilar-se en una societat en canvi
accelerat i permanent, dotant-los de la capacitat de individuar els criteris necessaris per
tal de contribuir a la creació d’autèntica riquesa i bastir un entrellat social més
equitatiu, respectuós i solidari.
L’estudi del fet religiós contemporani comporta una relació entre les diferents àrees,
i per desenvolupar tal interdisciplinarietat i abordar la transversalitat d’alguns
ensenyaments, diverses activitats han estat concebudes per ser realitzades en
col·laboració amb altres àrees curriculars.
8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament de les
competències clau a les matèries.
La matèria de religió catòlica contribueix al desenvolupament de les competències clau
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següents:
Competència en comunicació lingüística
L’assignatura de religió se serveix dels elements cristians presents al voltant de
l’alumnat, les imatges i símbols, el llenguatge i altres recursos, per a la comprensió de
la religiositat pròpia de cada etapa evolutiva. Es desenvolupa així la competència en
comunicació lingüística, que se serveix del llenguatge que conforma la cultura i
tradició que es transmet d’una a altra generació. Així, el llenguatge bíblic i la seva
riquesa d’expressió i simbologia, el llenguatge doctrinal i la seva precisió conceptual,
analítica i argumental i el llenguatge litúrgic i la seva proximitat al llenguatge dels
símbols del poble cristià, ajudaran al desenvolupament d’aquesta competència als
estudiants. Sense oblidar la singularitat que aquesta assignatura aporta a la dimensió
d’escolta de la comunicació.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
De manera molt específica aquesta assignatura contribueix al desenvolupament de les
competències bàsiques en ciència i tecnologia gràcies al debat que s’estableix amb
algunes cosmovisions científiques sobre la realitat. La fe i la ciència, i de manera més
àmplia, la fe i la raó sempre han estat en diàleg. Així mateix, la ciència i
tecnologiamodernes han ajudat molt en l’estudi del passat de la religió, com és el cas
de les datacions de textos antics. Finalment, pel que fa a la competència matemàtica
podem destacar la presència dins la Bíblia de nombroses referències numèriques que
ajuden a desentranyar el contingut dels textos o que n’enriqueixen el seu sentit.
Competència digital
Avui en dia la major part dels materials per a l’estudi de les religions es poden
consultar a través de la xarxa. Per això, l’assignatura contribueix al desenvolupament
d’aquesta competència. Per exemple, la possibilitat de consultar la Bíblia en format
digital permet aprofitar les enormes avantatges que posseeixen aquests nous
mitjans.De manera més indirecta també s’estudia l’impacte dels mitjans de
comunicació de masses a l’estratègia comunicativa de l’Església i com, gràcies a
aquests nous mitjans, l’evangeli pot arribar a més gent i de formes diverses. També
cal destacar la manera com aquest fenomen està afectant la mateixa estructura
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territorial de l’Església, generant noves comunitats no lligades pel territori sinó pel
mitjà digital.
Aprendre a aprendre
Amb l’estudi de la religió cristiana es proporcionen marcs conceptuals que després
poden ser aplicats a l’estudi d’altres religions. D’aquesta manera l’estudiant podrà
abordar per si mateix aquesta nova tasca gràcies a les eines proporcionades. De la
mateixa manera, serà capaç d’interpretar esdeveniments de l’actualitat relacionats
amb el tema religiós, així com els esdeveniments de la seva pròpia vida. Es dóna la
clau per a la comprensió de futures experiències religioses que puguin sobrevenir a
l’individu. Finalment, l’èmfasi que el cristianisme posa sobre l’esperança fomenta en
els estudiants un esperit d’autosuperació i de no abandonar les tasques abans d’hora,
queresulta molt útil de cara a assolir la competència d’aprendre a aprendre.
Competències socials i cíviques
L’ensenyament escolar de la religió catòlica afavoreix el desenvolupament de la
responsabilitat personal i social i de les altres virtuts cíviques, per al bé comú de la
societat, contribuint així a l’adquisició de les competències socials i cíviques. Aquesta
educació de la dimensió moral i social de la persona, afavorirà la maduració d’una
corresponsabilitat, l’exercici de la solidaritat, de la llibertat, de la justícia i de la
caritat.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
La competència per a l’autonomia personal, anomenada sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor, es desenvolupa a l’estudiant partint del vertader coneixement de si
mateix, de les seves potencialitats, de la seva dignitat i del seu sentit. La formació
religiosa catòlica aporta a aquesta competència una cosmovisió que dóna sentit a la
vida i, per tant, a la cultura i a la identitat de la persona humana. Una cosmovisió que
fa possible la formació integral de l’estudiant enfront de visions parcials.
Consciència i expressions culturals
Per altra banda, la religió catòlica aporta a la competència cultural i artística el
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significat i valoració crítica de tantes obres del nostre entorn, motivant la posada en
valor de la pròpia cultura i l’estima adequada d’altres tradicions culturals i religioses.
La cultura i la història occidental, la pròpia història, no poden ésser compreses i
assumides si es prescindeix del fet religiós present sempre a la història cultural dels
pobles. D’igual manera, l’expressió artística de la fe segueix col·laborant en l’actualitat
a l’enriquiment del nostre patrimoni cultural.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
Les adaptacions necessàries per atendre l’alumnat NESE s’adequarà als criteris
generals del centre educatiu i als del propi departament, i es realitzarà dintre dels
terminis establerts pel propi centre educatiu.
9.1 Plans d'actuació
No hi ha agrupaments ni desdoblaments.
9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.
Els criteris necessàries per a l’elaboració de les adaptacions curriculars per atendre
l’alumnat NESE, s’adequaran als criteris generals establerts amb aquesta finalitat pel
centre educatiu i als del propi departament, i es realitzaran dintre dels terminis
establerts pel propi centre educatiu i departament.
10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
2a Avaluació

Preu
aprox

3a Avaluació

Preu
aprox
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1r Batxiller

Autocar

3rs i 4ts d’ESO.

20 €

Taller de fotografia sobre
els valors humans (Palma).

d’anada i
tornada

Acampada a Son Serra de
Marina.

Aprox

