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1. Definició de les línies educatives del centre i del marc comú de referència 
en relació amb els elements del currículum. 

 
Les línies educatives del centre es troben definides al PEC (Projecte Educatiu de Centre). Els objectius 
generals de l'ESPA, d'acord amb la normativa legal vigent, són els que a continuació figuren: 
 

• Aconseguir que les persones majors de devuit anys adquireixin els elements bàsics de la 
cultura per actualitzar, completar o ampliar la seva formació bàsica. 

• Consolidar les destreses que afavoreixin l'aprenentatge autònom i possibilitin la seva formació 
continua al llarg de la seva vida. 

• Preparar-se per poder incorporar-se a estudis posteriors i inserir-se en el món laboral. 

• Desenvolupar la seva capacitat de participació en la vida social, cultural, política i econòmica. 
 
1.1. ENSENYAMENTS INICIALS. 
 
1.1.1. Ensenyaments Inicials Nivell I. 
 

OBJECTIUS 
 

• Comprendre i expressar-se oralment de forma adequada en els diferents contexts de l'activitat 
social i cultural. 

• Adquirir l'habilitat lectora i d'escriptura en castellà i/o en català. 

• Comprendre la informació essencial en missatges orals i escrits d'origen divers. 

• Emprar la llengua per relacionar-se i expressar oralment sentiments, opinions i sabers amb 
correcció. 

• Adquirir competències comunicatives que permetin familiaritzar-se i interpretar documents 
de caràcter administratiu o d'ús corrent. 

• Usar els mitjans de comunicació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions 
diferents. 

• Desenvolupar hàbits de lectura que permetin emprar la lectura com a font de plaer. 

• Utilitzar el coneixement matemàtic per comprendre, valorar i produir informacions sobre els 
fets i situacions de la vida quotidiana i reconèixer-ne el caràcter instrumental per a altres 
camps de coneixement. 

• Reconèixer situacions del medi habitual que requereixin operacions elementals de càlcul per 
ser compreses o tractades i formular-les mitjançant formes senzilles d'expressió matemàtica. 

• Conèixer, valorar i adquirir seguretat en les pròpies habilitats matemàtiques. 

• Identificar formes geomètriques de l'entorn natural i cultural, utilitzant el coneixement dels 
seus elements per descriure la realitat. 

• Identificar els principals elements de l'entorn natural, social i cultural, analitzant-ne 
l'organització, les característiques i les interaccions. 

• Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i problemes relacionats amb elements 
significatius de l'entorn. 

• Conèixer les principals funcions del cos humà i la importància dels hàbits saludables. 

• Participar en activitats de grup, adoptant un comportament responsable, constructiu i solidari 
i respectant els principis bàsics del funcionament democràtic. 

• Reconèixer i apreciar la pertinença a grups socials i culturals amb característiques pròpies, 



CONCRECIÓ CURRICULAR                                                                                               CEPA ALCÚDIA 

4 

valorant les diferències amb altres grups i la necessitat de respectar els drets humans. 

• Provar en produccions pròpies les possibilitats que adopten les formes, les textures i els colors. 

• Conèixer i valorar diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural propi i d'altres 
pobles. 

• Fer produccions artístiques de forma cooperativa, assumint diferents funcions i col·laborant 
en la resolució dels problemes que es presentin per aconseguir un producte acabat 
satisfactori. 

• Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones. 
 
1.1.2. Ensenyaments Inicials Nivell II. 
 
Llengua castellana i llengua catalana 
 

• Comprendre i expressar-se de manera oral i escrita de forma apropiada en diferents contextos, 
amb ordre i claredat, desenvolupant una actitud crítica vers els diferents tipus de missatges. 

• Fer ús dels coneixements sobre la llengua i les normes que la regeixen per escriure i parlar de 
forma adequada, coherent i correcta i per comprendre textos orals i escrits. 

• Emprar la llengua per relacionar-se i expressar-se de manera adequada en l'activitat social i 
cultural, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació, per prendre consciència dels 
propis sentiments i idees i per controlar la pròpia conducta. 

• Usar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i la comunicació per 
obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents. 

• Llegir comprensivament diferents tipus de textos. 

• Saber extreure les idees fonamentals dels textos d'origen divers. 

• Desenvolupar i refermar la utilització del llenguatge verbal i escrit. 

• Utilitzar de manera autònoma els recursos que ofereixen les biblioteques, incloses les virtuals. 

• Respectar la diversitat de llengües. 

• Reflexionar sobre els diferents usos socials de les llengües per evitar els estereotips lingüístics 
que suposen judicis de valor i perjudicis classistes, racistes o sexistes. 

 
Llengua estrangera 
 

• Manifestar una actitud receptiva i de confiança en la pròpia capacitat d'aprenentatge i d'ús de 
la llengua estrangera. 

• Usar els coneixements i les experiències prèvies amb altres llengües per adquirir la llengua 
estrangera de manera més ràpida, eficaç i autònoma. 

• Identificar aspectes fonètics, de ritme i entonació, així com d'estructures lingüístiques i de 
lèxic bàsiques com a elements de la comunicació. 

• Escoltar i comprendre missatges en interaccions verbals senzilles. 

• Expressar-se i interactuar oralment en situacions senzilles i habituals que tenguin un contingut 
i un desenvolupament coneguts, emprant procediments verbals i no verbals i adoptant una 
actitud respectuosa i de cooperació. 

• Escriure textos bàsics, seguint un model, sobre temes tractats a l'aula. 

• Aprendre a utilitzar les noves tecnologies per obtenir informació i poder comunicar-se en la 
llengua estrangera. 

• Conèixer els països on es parla la llengua estrangera, així com alguns dels seus aspectes més 
significatius. 
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• Valorar l'adquisició d'altres llengües com a mitjà de comunicació i d'informació entre persones 
i cultures diverses. 

 
Àmbit social 
 

• Conèixer i valorar les diferents manifestacions artístiques i relacionar-les amb els períodes 
històrics en què es van produir. 

• Diferenciar els diversos paisatges i zones climàtiques de la geografia espanyola. 

• Conèixer els trets físics més rellevants del nostre planeta i els agents físics i humans que els 
modifiquen. 

• Identificar les característiques principals de la població espanyola i els seus sectors productius. 

• Situar en el temps les diferents etapes històriques, partint de la reflexió dels diferents aspectes 
de la vida quotidiana. 

• Usar i valorar les tecnologies de la informació i la comunicació. 

• Conèixer, assumir i valorar els principals drets i obligacions que es deriven de la Declaració 
Universal dels Drets Humans i de la Constitució espanyola. 

• Situar en el seu context la Unió Europea. 
 
Àmbit cientificotecnològic 
 

• Emprar el coneixement matemàtic per comprendre, valorar i produir informacions i missatges 
sobre fets i situacions de la vida quotidiana i reconèixer-ne el caràcter instrumental per a altres 
camps de coneixement. 

• Reconèixer situacions del medi habitual per a la comprensió o el tractament de les quals es 
requereixen operacions elementals de càlcul, formular-les mitjançant formes senzilles 
d'expressió matemàtica o resoldre-les. 

• Apreciar el paper de les matemàtiques en la vida quotidiana. 

• Conèixer, valorar i adquirir seguretat en les pròpies habilitats matemàtiques per afrontar 
situacions diverses. 

• Elaborar i usar instruments i estratègies personals de càlcul mental i mesura, així com 
procediments d'orientació espacial en contextos de resolució de problemes. 

• Identificar els components i les relacions d'equilibri dels ecosistemes. 

• Conèixer les principals fonts d'energia i l'ús responsable d'aquestes. 

• Identificar l'organització i el funcionament del cos humà. 

• Promoure la salut personal mitjançant el desenvolupament d'hàbits saludables. 

• Apreciar les aportacions de les ciències a la millora de la qualitat de vida de les persones. 

• Iniciar-se en l'ús d'un ordinador. 
 
1.1.2.1. Les competències clau als Ensenyaments Inicials. 
 
Ensenyaments Inicials I 
 
Contribució al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística 
 
Contribueix a adquirir el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació, 
interpretació i comprensió de la realitat i com a ajuda de construcció del coneixement d'organització 
i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta. 
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Contribució al desenvolupament de la competència matemàtica 
 
Contribueix a adquirir l'habilitat per emprar i relacionar els nombres, les operacions bàsiques, els 
símbols i les formes d'expressió i de raonament matemàtic, tant per produir i  interpretar diferents 
tipus d'informació com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la 
realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral. 
 
Afavoreix l'habilitat per interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions, dades i 
argumentacions, fet que augmenta la possibilitat real de continuar aprenent al llarg de la vida, tant 
en l'àmbit escolar o acadèmic com fora d'aquest i afavoreix la participació efectiva en la vida social. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 
Contribueix a adquirir l'habilitat per interactuar amb el món físic, tant en els aspectes naturals com 
en els generats per l'acció humana, de manera que es possibilita la comprensió d'esdeveniments, la 
predicció de conseqüències i l'activitat dirigida a la millora i la preservació de les condicions de vida 
pròpia, de les altres persones i de la resta dels éssers vius. 
 
Contribució al desenvolupament del tractament de la informació i la competència digital 
 
Contribueix a adquirir habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació i per 
transformar-la en coneixement. L'aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) cerca la iniciació en llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) 
i les pautes de descodificació, la qual cosa facilita tant l'intercanvi d'informació com l'oportunitat de 
recopilar-la. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència social i ciutadana 
 
Contribueix a comprendre la realitat social en què vivim i a exercir la ciutadania democràtica en una 
societat plural, així com a comprometre's a millorar-la. Afavoreix coneixements diversos i habilitats 
complexes que permeten participar, posar-se en el lloc de l'altre i comprendre el seu punt de vista, 
prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions, emprar el diàleg com a forma 
de resoldre conflictes i responsabilitzar-se de les eleccions i les decisions adoptades. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència cultural i artística 
 
Contribueix a desenvolupar tant destreses per apreciar l'art i altres manifestacions culturals i gaudir-
ne. Com les relacionades amb la utilització de recursos que facilitin l'expressió artística per fer 
creacions pròpies. Afavoreix, a més, el coneixement bàsic de les diferents manifestacions culturals i 
artístiques que ajuda a proporcionar una actitud oberta, respectuosa i crítica i a despertar l'interès 
per la conservació del patrimoni cultural i artístic. Estimula la voluntat de cultivar la pròpia capacitat 
estètica i creadora i la participació en la vida cultural de l'entorn. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre 
 
Contribueix a desenvolupar habilitats d'aprenentatge que afavoreixin la possibilitat d'aprendre de 
forma autònoma segons els propis objectius i necessitats, sent conscient de les pròpies capacitats 
(intel·lectuals, emocionals i físiques) i les estratègies necessàries per desenvolupar-les, així com de la 
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idea de competència persona, que redunda en la motivació, la confiança en un mateix i el gust per 
aprendre. 
 
Contribució al desenvolupament de l'autonomia i iniciativa personal 
 
Contribueix a adquirir la consciència i l'aplicació d'un conjunt de valors i actituds personals 
interrelacionades, com la responsabilitat, perseverança, el coneixement d'un mateix i l'autoestima, la 
creativitat, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat de llegir, de calcular riscos i d'afrontar els 
problemes, així com la capacitat de retardar la necessitat de satisfacció immediata, d'aprendre dels 
errors i d'assumir riscos. 
 
 
Ensenyaments Inicials II 
 
Àmbit de comunicació 
 
Contribució al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística 
 
Contribueix a adquirir el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació, 
interpretació i comprensió de la realitat i com a ajuda de construcció del coneixement d'organització 
i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta. 
S'aprèn a parlar  i a escoltar, a llegir i a escriure per a la interacció comunicativa, però també per 
adquirir nous coneixements: el llenguatge, a més d'instrument de comunicació, és un mitjà de 
representació del món i és la base del pensament i del coneixement. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència matemàtica 
 
Les matemàtiques disposen d'un llenguatge i un lèxic propis que potencien la capacitat d'organitzar 
el raonament i el pensament abstractes, a més de comprendre, interpretar, organitzar i transmetre 
conceptes. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 
L'adquisició i domini del llenguatge contribueixen a la capacitat que tenim per representar el món i 
situar-nos-hi. D'aquí ve que el llenguatge no tan sols sigui fonamental per desenvolupar la nostra 
capacitat crítica, sinó també un element integrador en la societat de la qual formam part i que facilita 
l'establiment de vincles amb l'entorn més proper (cercle familiar, laboral, social) i el més llunyà (altres 
regions i països), i afavoreix el coneixement d'altres perspectives socials i altres cultures. 
 
Contribució al desenvolupament del tractament de la informació i la competència digital 
 
L'ús efectiu dels mitjans a què donen accés les TIC requereix el desenvolupament de competències 
comunicatives, que facilitaran sens dubte tant l'intercanvi d'informació com l'oportunitat de recopilar-
la. La selecció de la informació requereix coneixements i destreses lingüístiques. Les tecnologies de la 
informació i la comunicació són, a més, una font inestimable de llenguatge real a la llengua estrangera 
a la qual l'alumne pot apropar-se de manera immediata. 
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Contribució al desenvolupament de la competència social i ciutadana 
 
L'aprenentatge de les llengües contribueix decisivament al desenvolupament de la competència 
social i ciutadana, entesa com a un conjunt d'habilitats i destreses per a les relacions, la convivència, 
el respecte i l'entesa entre les persones. Aprendre llengües és aprendre a comunicar-se amb els altres, 
comprendre el que transmeten i aproximar-se a altres realitats. També s'hi contribueix en la mesura 
que s'analitzen les formes amb què es transmet el llenguatge i se sancionen perjudicis i imatges 
estereotipades del món per contribuir a l'eradicació dels usos discriminatoris del llenguatge. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència cultural i artística 
 
La llengua és el mitjà d'expressió del patrimoni cultural literari. La lectura o l'audició comprensiva de 
textos literaris ajuda els alumnes a desenvolupar la competència cultural i artística, atès que els posa 
en contacte amb exemples d'expressió que són un paradigma en aquest. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre 
 
Proporciona als alumnes l'accés a la informació necessària per dur a terme l'aprenentatge en les 
diferents llengües. 
 
Contribució al desenvolupament de l'autonomia i iniciativa personal 
 
Contribueix a avançar en la iniciativa personal i en la regulació de la pròpia activitat amb autonomia 
progressiva. 
 
Àmbit social 
 
Contribució al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística 
 
El caràcter instrumental de la llengua proporciona l'eina bàsica per comprendre la informació a la qual 
es refereix aquest àmbit. Igualment contribueix a fer que l'alumne trobi les estratègies adequades 
d'expressió i comprensió que li facilitin l'expressió de les seves opinions de forma coherent i 
argumentada i poder així afavorir el diàleg i la resolució dels problemes plantejats. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència matemàtica 
 
L'ús dels nombres i les operacions bàsiques facilita l'anàlisi d'alguns fets concrets de la realitat i també 
la resolució d'incògnites i problemes. Igualment, la competència matemàtica ajuda a desenvolupar el 
pensament racional i el raonament lògic, que permet una millor comprensió de la realitat a la qual 
al·ludeix l'àmbit social. La utilització de les eines matemàtiques en la descripció i l'anàlisi de la realitat 
social amplia el conjunt de situacions i fa més funcional els aprenentatges associats a la competència 
matemàtica. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 
Contribueix al fet que l'alumne interioritzi una actitud positiva respecte a la seva interacció amb el 
medi físic i n'assumeixi la responsabilitat en el manteniment. Per aquesta raó, es potencien les 
habilitats i destreses per fer un ús responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el 
consum racional i la protecció de la pròpia salut i la dels altres. 
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Contribució al desenvolupament del tractament de la informació i la competència digital 
 
Es proporcionen als alumnes estratègies per desenvolupar el sentit crític que els permeti emprar de 
manera autònoma, responsable i eficaç les tecnologies i la informació. L'establiment de criteris de 
selecció de la informació proporcionada per diverses fonts amb objectivitat i sentit de pertinença, la 
distinció d'aspectes rellevants dels que no ho són, la relació i la comparació de fonts o la integració i 
l'anàlisi de la informació de manera crítica són algunes de les aportacions fonamentals que es fan al 
desenvolupament d'aquesta competència. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència cultural i artística 
 
Suposa l'aportació a l'aplicació d'actituds de respecte, comprensió i gaudi de les formes d'expressió 
artística. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre 

 
Es faciliten estratègies que afavoreixin el desenvolupament de la seva capacitat d'anàlisi i de selecció 
d'informació, així com l'aplicació de les habilitats instrumentals i de relació que els permetin la 
comprensió i la participació crítica en el seu entorn. 
 
Contribució al desenvolupament de l'autonomia i iniciativa personal 
 
Contribueix a què els alumnes es reconeguin com a membres actius d'una realitat social, en proposar-
los eines que facilitin l'elaboració i l'aplicació d'estratègies personals basades en els continguts 
desenvolupats en l'àmbit de les ciències socials que col·laboren a la seva integració plena dins el 
context social en què viuen. 
 
Àmbit cientificotecnològic 
 
Contribució al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística 
 
La configuració i la transmissió de les idees i les informacions sobre la naturalesa posen en joc una 
manera específica de construcció de discurs, dirigit a argumentar o a fer explícites les relacions entre 
conceptes, idees, fets, fenòmens... La precisió en els termes usats farà efectiva la contribució. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència matemàtica 
 
Conèixer i fer servir les eines matemàtiques per comprendre millor i possibilitar la comunicació de 
resultats científics i tecnològics, així com en activitats relacionades amb el medi natural, el lleure i la 
salut. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 
Contribueix a conèixer millor el nostre propi cos i l'entorn i permet als alumnes adquirir uns 
plantejaments de vida saludables no tan sols per a ells mateixos, sinó també per a l'entorn. 
 
Contribució al desenvolupament del tractament de la informació i la competència digital 
 
Els recursos de les TIC permeten la modelització dels fenòmens que ens permet mostrar una visió 
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actualitzada de l'activitat científica. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència social i ciutadana 
 
Prepara per participar activament en la presa de decisions des d'una perspectiva fonamentada en la 
ciència. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència cultural i artística 
 
Els museus de la ciència han de constituir un àmbit privilegiat per explorar com es manifesten les 
maneres de pensar relacionades amb la ciència que tenen les diferents cultures. 
 
Contribució al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre 
 
El desenvolupament de la capacitat d'organització i regulació del propi aprenentatge, així com la de 
gestió del temps de forma efectiva resulta fonamental per adquirir i assimilar coneixements i 
destreses noves en diferents contextos. 
 
 
Contribució al desenvolupament de l'autonomia i iniciativa personal 
 
Proporciona el marc adequat per impulsar l'esperit crític i l'autonomia intel·lectual de les persones 
per enfrontar-se a problemes relacionats amb la ciència i la tecnologia i participar en la presa de 
decisions amb respecte vers aquestes. 
 
 
1.2. ESPA 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 

➢ Adquirir formació bàsica per ampliar i renovar els coneixements, habilitats i destreses que els 
permetin l'accés a altres ensenyaments. 

 

➢ Desenvolupar capacitats per regular els propis aprenentatges, els hàbits de treball i d'estudi, 
la iniciativa personal i professional i el treball cooperatiu. 

 

➢ Conèixer i valorar les característiques històriques, geogràfiques, socials, lingüístiques, cultu-
rals i de l'entorn natural com a elements de la pròpia identitat, així com fomentar el respecte 
d'altres cultures i la inclusió en la societat de les persones nouvingudes. 

 

➢ Participar en activitats de grup, relacionar-se amb altres persones amb actituds de flexibilitat, 
solidaritat, empatia i respecte i rebutjar qualsevol tipus de discriminació. 
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➢ Desenvolupar les capacitats de cercar, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant 
fonts diverses, en particular les que requereixen l'ús de les noves tecnologies, i saber inter-
pretar la informació amb esperit crític. 

 

➢ Assolir competències comunicatives suficients per comprendre i produir missatges orals i es-
crits amb qualitat, autonomia i creativitat en llengua catalana, llengua castellana i, almenys, 
en una llengua estrangera. 

 

➢ Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüèn-
cies dels actes i les decisions personals per a la salut individual i col·lectiva. 

 

➢ Desenvolupar un sentiment d'autoestima que permeti participar amb criteri propi i de ma-
nera equilibrada en el context social, així com valorar l'esforç i la superació personal per con-
tribuir al benestar individual i col·lectiu. 

 

➢ Promoure i afavorir la resolució pacífica dels conflictes i la igualtat de gènere, rebutjar la vio-
lència, els prejudicis de qualsevol tipus i els comportaments sexistes. 

 

➢ Orientar i motivar les persones adultes en relació amb el conjunt d'accions que cal dur a terme 
en el seu procés d'aprenentatge per tal d'adquirir competències i millorar la seva ocupabilitat 
i la seva qualitat de vida, especialment els col·lectius més vulnerables. 

 
1.2.1. Àmbit de Comunicació 

 
 
LLENGUA CASTELLANA I LLENGUA CATALANA 
 
COMPETÈNCIES CLAU 
 
Competència en comunicació lingüística 

➢ Reconeixement dels principals tipus d’interacció verbal, d’una sèrie de textos literaris i no 
literaris, de les principals característiques dels diferents estils i registres de la llengua de la 
diversitat del llenguatge i de la comunicació en funció del context. 

➢ Assoliment de coneixements de vocabulari, gramàtica funcional, funcions del llenguatge. 

➢ Adquisició d’habilitats que permetin distingir i utilitzar diferents tipus de textos, cercar, reco-
pilar i processar informació, emprar eines d’ajuda i formular i expressar els propis arguments 
orals i escrits d’una manera convincent i adequada al context. 

Competència digital 

➢ Ús d’ordinadors per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar infor-
mació, a més de comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d’internet. 
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➢ Tractament de textos. 

➢ Actitud crítica i reflexiva respecte de la informació disponible i un ús responsable dels mitjans 
interactius que impliqui la desaparició de la bretxa digital que es dona fàcilment entre els 
anomenats nadius digitals i aquells per als quals les noves tecnologies han estat sobrevingu-
des en una edat adulta. 

 

Competència d’aprendre a aprendre 

➢ Gestionar el temps amb eficàcia. 

➢ Fomentar la capacitat de superar els obstacles per culminar amb èxit els aprenentatges inici-
ats. 

➢ Promoure l’aprenentatge autònom i a l’enfocament reflexiu i estratègic de la llengua. 

➢ Assolir coneixements gramaticals d’una llengua estrangera com a punt de partida per assolir 
una competència comunicativa en aquesta llengua estrangera. 

Competències socials i cíviques 

➢ Potenciar que l’alumne prengui consciència del seu lloc com a individu integrat dins una soci-
etat regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen mitjançant la paraula. 

➢ Reflexionar sobre els comportaments ètics i culturals amb la finalitat de superar-los. 

 

Competència d’iniciativa i esperit emprenedor 

➢ Gestionar de forma proactiva les propostes didàctiques. 

➢ Usar i potenciar les habilitats lingüístiques per planificar, organitzar, gestionar, liderar, dele-
gar, analitzar, comunicar, avaluar i registrar tasques tant individualment com de forma col·la-
borativa. 

➢ Assolir els objectius, ja siguin personals o fites fixades en comú amb altres, i extrapolar-los de 
l’àmbit acadèmic al laboral a través de la motivació i la determinació. 

 

Competència de la consciència i les expressions culturals 

➢ Expressar, a través de la literatura, i de forma creativa, idees, experiències i emocions perso-
nals. 

➢ Valorar la importància de l’expressió creativa d’idees, experiències i emocions a través de di-
ferents mitjans i sobretot de la literatura. 

➢ Desenvolupar les aptituds creatives i traslladar-les a altres contextos acadèmics, personals i, 
fins i tot, professionals. 

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

➢ Llegir textos discontinus (gràfics, taules, diagrames, mapes conceptuals...), com a forma de 
contribuir a l’adquisició de totes les competències clau, de manera que els ajudin a descobrir 
noves formes d’acció i noves habilitats. 
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CRITERIS METODOLÒGICS 

 

➢ S’aplicaran les tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement (TAC) per tal d’aconseguir una 
educació inclusiva i al foment de l’assoliment de les competències. 

 

➢ Es desenvoluparan i es proposaran activitats de caire competencial, assolibles per als alum-
nes, sempre d’acord amb les seves aptituds i l’evolució dels seus aprenentatges. 

 

➢ Es farà ús de documents autèntics, provinents de diverses fonts i s’empraran per simular si-
tuacions pròpies de la vida quotidiana. 

 

➢ Es fomentarà la realització d’activitats individuals, en petit grup i en gran grup. 

 

➢ Es potenciarà l’autoavaluació i la coavaluació entre iguals, com a via perquè l’alumnat se 
n’adoni de la seva evolució en els aprenentatges. 

 

➢ Es posaran en pràctica estratègies metodològiques i activitats encaminades a l’aprenentatge 
de la llengua de forma comunicativa, reflexió crítica, que potenciïn l’ús de les tecnologies de 
l’aprenentatge i el coneixement. 

 

➢ Es promourà entre l’alumnat l’ús habitual de l’aula virtual, per anar consolidant dins la vida 
acadèmica del centre la tecnologia de l’aprenentatge i del coneixement (TAC).   

 

➢ Es realitzaran treballs de recerca d’informació a través de diversitat de fonts, des de les més 
tradicionals a les digitals i tecnològiques. 

 

➢ Les presentacions multimèdia (prezzi, power point i similars) formaran part de l’activitat de 
l’aula, no només per motivar l’alumnat a l’ús de tècniques digitals, sinó també com a suport 
audiovisual d’exposicions orals en públic a la resta del grup classe. 

 

➢ Es potenciarà la utilització de vies de comunicació alumnat – professorat per a l’intercanvi 
d’informació, plantejament i resolució de dubtes, així com a via de comunicació habitual, per 
aconseguir consolidar l’ús d’internet, el correu electrònic, entre d’altres. 
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➢ S’aplicaran a l’aula diversitat de materials que actuïn com a element de motivació dels alum-
nes i possibilitin un millor i més efectiu assoliment dels seus aprenentatges. 

 

➢ Es treballaran les TIC per als usos didàctics en l’aprenentatge i la docència, fomentant la rea-
lització d’activitats i propostes didàctiques mitjançant les noves tecnologies. 

 

➢ S’aprofitaran els recursos tradicionals (llibre de text), així com també els més actuals (blogs, 
aules virtuals, Abiesweb...). 

 

➢ S’utilitzaran recursos didàctics i un plantejament metodològic i conceptual adaptats a l’ense-
nyament de llengües a persones adultes. 

 

➢ Es programarà una àmplia varietat de tasques distribuïdes temporalment d’acord amb una 
estructura i planificació prèvia susceptible de ser modificada segons el desenvolupament de 
la sessió de classe. 
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LENGUA I LITERATURA CASTELLANA I CATALANA.- NIVELL 1 MÒDUL 1 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

Bloc 1. Escoltar i parlar 

1.1. Comprensió, 
interpretació i valoració de 
textos orals i dialogats en 
relació amb l'àmbit d'ús 
quotidià: àmbit personal, 
àmbit acadèmic i àmbit 
social. 

1.1. Comprendre, 
interpretar i valorar textos 
orals propis de l'àmbit 
personal, acadèmic i 
social. 

1.1.1.1. Comprèn el sentit 
global de textos orals propis de 
l'àmbit personal, acadèmic i 
social, i n'identifica l'estructura, 
la informació rellevant i la 
intenció comunicativa del 
parlant 

1.2. Observació, reflexió, 
comprensió i valoració del 
sentit global de converses 
espontànies, textos 
expositius, narratius, 
descriptius i argumentatius 
senzills. 

1.2. Comprendre el sentit 
global dels textos 
treballats. 

1.2.1.1. Comprèn el sentit 
global de textos orals d'intenció 
narrativa i descriptiva. 

1.3. Coneixement i ús 
progressivament autònom 
d'estratègies necessàries 
per a la producció i 
avaluació de textos orals 
amb exposicions senzilles 
sobre un tema en públic o 
lectures comentades. 

1.3.1. Avaluar 
progressivament la 
claredat expositiva de les 
produccions orals pròpies i 
alienes, així com els 
aspectes prosòdics i els 
elements no verbals 
(gests, moviments, mirada, 
etc.). 
 
 
 
1.3.2. Aprendre a parlar en 
públic, en situacions 
formals i informals, de 
forma individual o en grup 

1.3.1.1. Coneix el procés de 
producció de discursos orals i 
en valora la claredat expositiva, 
com també reconeix els errors 
de la producció oral pròpia i 
aliena a partir de la pràctica 
habitual de l'avaluació i 
autoavaluació, i proposa 
solucions per millorar-les. 
 
1.3.2.1. Fa presentacions orals 
senzilles. 

1.4. Participació en 
converses espontànies 
mitjançant l'observació i el 
respecte de les normes 
bàsiques d'interacció que 
regulen aquestes 
pràctiques orals. 

1.4. Valorar la importància 
de la conversa en la vida 
social mitjançant la 
pràctica d'actes de parla 
propis de l'activitat escolar. 

1.4.1.1. Intervé i valora la seva 
participació en actes 
comunicatius orals i respecta 
les normes de cortesia que els 
han de regular (escolta activa, 
torn de paraula, respecte de 
l'espai, gesticulació adequada, 
escolta activa i fórmules de 
salutació i comiat). 

Bloc 2. Comunicació escrita: llegir i escriure 

2.1. Coneixement de les 
estratègies necessàries per 
comprendre textos 
narratius, descriptius i 
argumentatius senzills a 
través de la lectura 

2.1.1. Llegir, comprendre, 
interpretar i valorar textos 
narratius, descriptius i 
argumentatius senzills. 
 
 

2.1.1.1. Reconeix i expressa el 
tema i la intenció comunicativa 
de textos narratius, descriptius 
i argumentatius senzills i 
identifica la tipologia textual 
seleccionada, algunes marques 
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comentada amb una 
actitud progressivament 
reflexiva i amb l'ús cada 
cop més autònom de 
diferents fonts d'obtenció 
d'informació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. Seleccionar els 
coneixements que 
s'obtenguin de qualsevol 
altra font d'informació 
impresa en paper o digital 
i integrar-los en un procés 
d'aprenentatge continu. 

lingüístiques i l'organització del 
contingut. 
 
 
2.1.2.1. Reconeix la idea 
principal i les idees secundàries 
i comprèn les relacions entre 
aquestes. 
 

2.2. Escriptura de textos 
narratius, dialogats, 
descriptius i d'aquells 
textos senzills que puguin 
sorgir de l'àmbit personal i 
social més immediat 
(avisos, notes, anuncis, 
sol·licituds, etc.) amb l'ús 
d'estratègies de 
planificació, redacció i 
revisió. 

2.2.1. Aplicar 
progressivament les 
estratègies necessàries per 
produir textos adequats, 
coherents i cohesionats. 
 
 
 
2.2.2. Escriure textos en 
relació amb l'àmbit 
personal i social més 
immediat. 

2.2.1.1. Revisa el text per 
aclarir problemes amb el 
contingut (idees i estructura) o 
la forma (puntuació, ortografia, 
gramàtica i presentació) i 
n'avalua la producció escrita. 
 
2.2.2.1. Escriu textos propis de 
l’àmbit personal i familiar, 
acadèmic i social imitant textos 
model. 

Bloc 3. Coneixement de la llengua 

3.1. Reconeixement, ús i 
explicació de les categories 
gramaticals a partir dels 
textos estudiats: l'adjectiu, 
el substantiu, els pronoms 
personals i les formes 
verbals bàsiques a les 
narracions, les 
descripcions i les 
argumentacions senzilles. 

3.1.1. Aplicar els 
coneixements sobre la 
llengua per resoldre 
problemes de comprensió, 
composició i revisió 
progressivament 
autònoma de textos 
mitjançant la utilització de 
la terminologia gramatical 
necessària. 

3.1.1.1. Reconeix i explica l'ús 
de les categories gramaticals 
en els textos i empra aquest 
coneixement per corregir 
errors de concordança en 
textos propis i aliens. 
 
3.1.1.2. Coneix i empra 
adequadament les formes 
verbals bàsiques en les 
produccions orals i escrites que 
elabora. 

3.2. Comprensió i 
interpretació de la 
denotació i connotació a 
través de la descripció. 

3.2.1. Comprendre el 
significat de les paraules i 
diferenciar-ne els usos 
objectius dels usos 
subjectius. 
 
 

3.2.1.1. Diferencia els 
components denotatius i 
connotatius en el significat de 
les paraules dins una frase o un 
text oral o escrit. 

3.3. Coneixement, ús i 
valoració de les normes 

3.3.1. Aplicar els 
coneixements sobre les 

3.3.1.1. Reconeix i corregeix 
errors ortogràfics i gramaticals 
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ortogràfiques i 
gramaticals. 

seves normes d'ús de la 
llengua per compondre i 
revisar els textos propis. 

en textos propis i aliens, aplica 
els coneixements adquirits per 
millorar la producció de textos. 

3.4. Utilització de 
diccionaris i altres fonts de 
consulta en paper i format 
digital sobre l'ús de la 
llengua. 

3.4.1. Emprar de forma 
efectiva diferents fonts de 
consulta, tant en paper 
com en format digital, per 
resoldre dubtes en relació 
amb l'ús de la llengua. 

3.4.1.1. Utilitza fonts variades 
de consulta en formats 
diversos per resoldre els 
dubtes sobre l'ús de la llengua. 

3.5. Reconeixement 
d'alguns connectors 
textuals com a mecanisme 
de cohesió interna en els 
textos estudiats. 

3.5.1. Identificar alguns 
connectors textuals 
presents en els textos i 
reconèixer la funció que 
fan en l'organització del 
contingut del discurs. 

3.5.1.1. Reconeix, usa i explica 
els connectors textuals 
(d'addició, contrast i explicació) 
i en valora la funció en 
l'organització del contingut del 
text. 

3.6. Expressió de 
l'objectivitat i la 
subjectivitat a través de les 
modalitats oracionals en 
els textos estudiats. 

3.6.1. Identificar la 
intenció comunicativa de 
la persona que parla o 
escriu. 

3.6.1.1. Reconeix l'expressió de 
l'objectivitat o la subjectivitat i 
identifica les modalitats 
assertives, interrogatives, 
exclamatives, desideratives, 
dubitatives i imperatives en 
relació amb la intenció 
comunicativa de l'emissor. 

Bloc 4. Educació literària 

4.1. Lectura lliure d'obres 
de la literatura espanyola i 
universal com a font de 
plaer, d'enriquiment 
personal i de coneixement 
del món per aconseguir el 
desenvolupament de la 
seva autonomia lectora. 

4.1.1. Llegir obres de la 
literatura espanyola i 
universal, properes als 
gusts i aficions dels 
alumnes, i mostrar interès 
per la lectura. 

4.1.1.1. Llegeix i comprèn amb 
un grau creixement d'interès i 
autonomia obres literàries 
properes als seus gusts, 
aficions i interessos. 
 
4.1.1.2. Valora alguna de les 
obres de lectura lliure, en 
resumeix el contingut, n'explica 
els aspectes que més li criden 
l'atenció i el que la lectura li 
aporta com a experiència 
personal. 

4.2. Introducció a la 
literatura a través de 
textos narratius i 
descriptius. 

4.2.1. Promoure la reflexió 
sobre la literatura com a 
expressió del sentiment 
humà i analitzar 
personatges, temes, etc. 

4.2.1.1. Parla a classe dels 
llibres i comparteix les seves 
impressions amb els companys. 
 
4.2.1.2. Treballa en equip 
determinats aspectes de les 
lectures proposades o 
seleccionades pels alumnes i 
investiga i experimenta de 
forma progressivament 
autònoma. 
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4.2.1.3. Llegeix en veu alta i 
modula, adequa la veu, s'ajuda 
d'elements de la comunicació 
no verbal i potencia 
l'expressivitat verbal. 
 

4.3. Redacció de textos 
d'intenció literària a partir 
de la lectura de textos amb 
intenció lúdica i creativa. 

4.3.1. Redactar textos 
personals d'intenció 
literària seguint les 
convencions del gènere 
amb intenció lúdica i 
creativa. 

4.3.1.1. Redacta textos 
personals i d’intenció literària  
a partir de models donats 
seguint les convencions del 
gènere amb intenció lúdica i 
creativa. 

4.4. Consulta i ús de fonts i 
recursos variats 
d'informació per dur a 
terme treballs. 

4.4.1. Consultar i citar 
adequadament fonts 
d'informació variades per 
fer un treball acadèmic en 
suport físic o digital sobre 
un tema del currículum de 
literatura, adoptar un punt 
de vista crític i personal i 
emprar les tecnologies de 
la informació i la 
comunicació. 

4.4.1.1. Aporta en els treballs 
escrits o orals conclusions i 
punts de vista personals sobre 
les obres literàries estudiades. 
 
4.4.1.2. Utilitza recursos variats 
de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per 
dur a terme els treballs 
acadèmics. 
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LENGUA I LITERATURA CASTELLANA I CATALANA.- NIVELL 1 MÒDUL 2 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

Bloc 1. Escoltar i parlar 

1.1. Coneixement i ús 
progressivament autònom 
de les estratègies 
necessàries per a la 
producció i avaluació de 
textos orals, formals i 
espontanis (debat i 
conversa). 

1.1.1. Reconèixer, 
interpretar i avaluar 
progressivament la 
claredat expositiva, 
l'adequació, la coherència i 
la cohesió del contingut de 
les produccions orals 
pròpies i alienes, així com 
els aspectes prosòdics i els 
elements no verbals 
(gests, moviments, mirada, 
etc.). 

1.1.1.1. Coneix el procés de 
producció de discursos orals i 
valora la claredat expositiva, 
l'adequació i la coherència del 
discurs, així com la cohesió dels 
continguts. 
 
1.1.1.2. Reconeix la 
importància dels aspectes 
prosòdics del llenguatge no 
verbal, de la gestió de temps i 
d'ajudes audiovisuals en 
qualsevol tipus de discurs. 
 
1.1.1.3. Reconeix els errors de 
la producció oral pròpia i aliena 
a partir de la pràctica habitual 
de l'avaluació i l'autoavaluació i 
proposa solucions per millorar-
les. 

1.2. Coneixement, ús i 
aplicació de les estratègies 
necessàries per parlar en 
públic: planificació del 
discurs, pràctiques orals 
formals i informals i 
avaluació progressiva. 

1.2.1. Aprendre a parlar en 
públic, en situacions 
formals i informals, de 
forma individual o en grup. 

1.2.1.1. Fa presentacions orals i 
elabora guions previs a la 
intervenció oral formal. 
 
1.2.1.2. Pronuncia amb 
correcció i claredat, i modula i 
adapta el seu missatge a la 
finalitat de la pràctica oral. 
 
1.2.1.3. Avalua, per mitjà de 
guies, les produccions pròpies i 
alienes i millora 
progressivament les seves 
pràctiques discursives. 

Bloc 2. Comunicació escrita: llegir i escriure 

2.1. Lectura, comprensió i 
interpretació de textos 
instructius i expositius. 
Actitud progressivament 
crítica i reflexiva davant la 
lectura, n'organitza 
raonadament les idees, les 
exposa i respecta les dels 
altres. 

2.1.1. Llegir, comprendre, 
interpretar i valorar textos 
instructius i expositius. 

2.1.1.1. Reconeix i expressa el 
tema i la intenció comunicativa 
de textos instructius i 
expositius, i identifica la 
tipologia textual seleccionada, 
les marques lingüístiques i 
l'organització del contingut. 
 
2.1.1.2. Reté informació, 
reconeix la idea principal i les 
idees secundàries i comprèn 
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les relacions entre aquestes. 
 
2.1.1.3. Entén instruccions 
escrites de certa complexitat 
que li permeten actuar en 
situacions de la vida quotidiana 
i en els processos 
d'aprenentatge. 
 
 2.1.1.4. Interpreta, explica i 
dedueix la informació donada 
en diagrames, gràfics, 
fotografies, mapes 
conceptuals, esquemes, etc. 

2.2. Escriptura de textos 
instructius i expositius. 

2.2.1. Escriure textos en 
relació amb l'àmbit d'ús. 

2.2.1.1. Escriu textos 
instructius i expositius i imita 
textos model. 
 
2.2.1.2. Usa organitzadors 
textuals diferents i variats en 
les produccions. 
 
2.2.1.3. Resumeix textos i 
generalitza termes que tenen 
trets en comú, globalitza la 
informació i la integra en 
oracions que es relacionin 
lògicament i semànticament, i 
evita parafrasejar el text 
resumit. 

Bloc 3. Coneixement de la llengua 

3.1. Reconeixement, ús i 
explicació de les categories 
gramaticals: verb, adverbi, 
preposició, conjunció i 
interjecció. 

3.1.1. Reconèixer i 
analitzar l'estructura de les 
paraules pertanyents a les 
diferents categories 
gramaticals estudiades. 

3.1.1.1. Reconeix i explica l'ús 
de les categories gramaticals 
en els textos i empra aquest 
coneixement per corregir 
errors de concordança en 
textos propis i aliens. 
 
3.1.1.2. Coneix i empra 
adequadament les formes 
verbals en les seves 
produccions orals i escrites. 
 

3.2. Reconeixement, ús i 
explicació dels elements 
constitutius de la paraula. 

3.2.1. Reconèixer i 
analitzar l'estructura de les 
paraules pertanyents a les 
diferents categories 
gramaticals i distingir les 
flexives de les no flexives. 

3.2.1.1. Reconeix i explica els 
elements constitutius de la 
paraula (arrel i afixos) i aplica 
aquest coneixement a la 
millora de la comprensió de 
textos escrits i a l'enriquiment 
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del seu vocabulari actiu. 

3.3. Coneixement, ús i 
valoració de les normes 
ortogràfiques i 
gramaticals. 
 

3.3.1. Aplicar els 
coneixements sobre les 
seves normes d'ús de la 
llengua per compondre i 
revisar els textos propis. 

3.3.1.1. Reconeix i corregeix 
errors ortogràfics i gramaticals 
en textos propis i aliens, aplica 
els coneixements adquirits per 
millorar la producció de textos. 

3.4. Utilització de 
diccionaris i altres fonts de 
consulta en paper i format 
digital sobre l'ús de la 
llengua. 
 

3.4.1. Emprar de forma 
efectiva diferents fonts de 
consulta, tant en paper 
com en format digital, per 
resoldre dubtes en relació 
amb l'ús de la llengua. 

3.4.1.1. Utilitza fonts variades 
de consulta en formats 
diversos per resoldre els 
dubtes sobre l'ús de la llengua. 

Bloc 4. Educació literària 

4.1. Introducció a la 
literatura mitjançant la 
lectura de textos 
procedents d'obres de la 
literatura espanyola i 
universal. 

4.1.1. Afavorir la lectura i 
la comprensió d'obres 
literàries de la literatura 
espanyola i universal de 
tots els temps, properes 
als propis gusts i aficions, i 
contribuir a la formació de 
la personalitat literària. 

4.1.1.1. Desenvolupa 
progressivament la capacitat 
de reflexió a través de 
l'observació, l'anàlisi i 
l'explicació de la relació 
existent entre diverses 
manifestacions artístiques de 
totes les èpoques (música, 
pintura, cinema, etc.). 
 
4.1.1.2. Compara textos 
literaris i peces de mitjans de 
comunicació que responguin a 
un mateix tòpic a través de 
l'observació, l'anàlisi i 
l'explicació dels diferents punts 
de vista segons el mitjà, l'època 
o la cultura, i valora i critica el 
que llegeix o veu. 

4.2. Aproximació als 
gèneres literaris a través 
de la lectura i l'explicació 
de fragments significatius 
i, si n'és el cas, textos 
teatrals i poètics complets. 

4.2.1. Comprendre textos 
literaris representatius del 
gènere al qual pertanyen. 

4.2.1.1. Llegeix i comprèn una 
selecció de textos literaris, 
n’identifica el tema, en 
resumeix el contingut i 
n'interpreta el llenguatge 
literari. 
 
4.2.1.2. Expressa la relació que 
existeix entre el contingut de 
l'obra, la intenció de l'autor i el 
context i la pervivència de 
temes i formes, i n'emet judicis 
personals raonats. 

4.3. Redacció de textos 
d'intenció literària a partir 
de la lectura de textos, 
segons les convencions 

4.3.1. Redactar textos 
personals d'intenció 
literària seguint les 
convencions del gènere, 

4.3.1.1. Redacta textos 
personals d’intenció literària a 
partir de models donats 
seguint les convencions del 
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formals del gènere i amb 
intenció lúdica i creativa. 

amb intenció lúdica i 
creativa. 

gènere amb intenció lúdica i 
creativa. 
 
4.3.1.2. Desenvolupa el gust 
per l'escriptura com a 
instrument de comunicació 
capaç d'analitzar i regular els 
seus sentiments. 

4.4. Consulta i ús de fonts i 
recursos variats 
d'informació per dur a 
terme treballs. 

4.4.1. Consultar i citar 
adequadament fonts 
d'informació variades per 
fer un treball acadèmic en 
suport físic o digital sobre 
un tema del currículum de 
literatura, adoptar un punt 
de vista crític i personal i 
emprar les tecnologies de 
la informació i la 
comunicació. 

4.4.1.1. Aporta en els treballs 
escrits o orals conclusions i 
punts de vista personals i crítics 
sobre les obres literàries 
estudiades, i s'expressa amb 
rigor, claredat i coherència. 
 
 
 
4.4.1.2. Utilitza recursos variats 
de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per 
dur a terme els treballs 
acadèmics. 
 

 
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA NIVELL 2. MÒDUL 1 

Objectius específics   

Les matèries de llengua castellana i literatura i llengua catalana i literatura de l'educació secundària 
obligatòria tenen els objectius següents:  

a) Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d'un mateix, 
per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a l'entesa i la mediació entre persones 
de procedències, llengües i cultures diverses i evitar qualsevol tipus de discriminació i estereotips 
lingüístics.  

b) Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua castellana i catalana per comuni-
car-se, aprendre, expressar-se, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats 
individuals i socials, amb la finalitat que, en acabar l'educació secundària per a persones adultes, 
s'utilitzin normalment i correctament les dues llengües.  

c) Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la 
informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats infor-
macions, opinions i sentiments diversos per participar en la vida social i per produir treballs acadè-
mics.  

d) Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits i en diversos contextos 
de l'activitat acadèmica, social i cultural, tot tenint en compte les finalitats, les situacions en què es 
produeixen i els elements que intervenen en la seva recepció, a més de valorar i consolidar la lectura 
com a font de plaer i coneixement.  
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e) Comprendre i crear textos literaris emprant els coneixements bàsics sobre les convencions dels 
gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, i valorar així el coneixement 
del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l'experiència individual i col·lectiva.  

f) Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes d'ús 
lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció, considerant els contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa de 
cooperació.  

g) Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d'Espanya i del món actual, i valorar les varietats 
de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa cultural i personal.  

h) Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d'aprenentatge 
i d'ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació del propi aprenentatge i el dels 
altres, aplicant tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany, etc.) per afa-
vorir l'aprenentatge i optimitzar l'estudi.  

i) Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos, tant de frag-
ments com d'obres completes, i d'altres fonts d'informació per adoptar una visió personal i crítica.  

/j) Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic, ortogràfic, morfolò-
gic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi pertanyen per a la producció, recepció i 
autocorrecció de textos.  

k) Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits i assenyalar els mecanismes de 
relació i l'estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de desenvolupar lectures crítiques 
dels missatges que hi apareixen.  

fl) Valorar la importància d'emprar el registre lingüístic adequat a cada situació comunicativa. 

m) Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que s'estableixen 
entre la literatura i la resta de  disciplines artístiques (cinema, pintura, música, etc.). 

n) Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua castellana i catalana des de l'edat 
mitjana fins a l'actualitat, reconèixer i valorar-ne la intencionalitat, la relació amb el context sociocul-
tural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni comú. 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA NIVELL 2. MÒDUL 1 

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge 

Bloc 1. Escoltar i parlar 

 1.1. Coneixement i ús pro-
gressivament autònom de les 
estratègies necessàries per a 
la producció i avaluació de 
textos orals planificats. 

1.1.1. Reconèixer, interpretar i ava-
luar progressivament la claredat ex-
positiva, l'adequació, la coherència i 
la cohesió del contingut de les pro-
duccions orals pròpies i alienes, així 
com els aspectes prosòdics i els ele-
ments no verbals (gests, movi-
ments, mirada, etc.). 

1.1.1.1. Coneix el procés de pro-
ducció de discursos orals i valora 
la claredat expositiva, l'adequa-
ció i la coherència del discurs, així 
com la cohesió dels continguts. 

1.1.1.2. Reconeix la importància 
dels aspectes prosòdics del llen-
guatge no verbal i de la gestió del 
temps i d'ajudes audiovisuals en 
qualsevol tipus de discurs. 
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1.1.1.3. Reconeix els errors de la 
producció oral pròpia i aliena a 
partir de la pràctica habitual de 
l'avaluació i l'autoavaluació, i pro-
posa solucions per millorar-les. 

1.2. Coneixement, ús i aplica-
ció de les estratègies necessà-
ries per parlar en públic: pla-
nificació del discurs, pràcti-
ques orals formals i avaluació 
progressiva. 

1.2.1. Aprendre a parlar en públic, 
en situacions formals, de forma indi-
vidual o en grup. 

1.2.1.1. Fa presentacions orals. 

1.2.1.2. Organitza el contingut i 
elabora guions previs a la inter-
venció oral formal, reconeix la 
idea central i el moment en què 
s'ha de presentar al seu auditori, 
així com les idees secundàries i 
exemples que donen suport al 
seu desenvolupament. 

1.2.1.3. Fa intervencions no pla-
nificades dins l'aula i analitza i 
compara les similituds i les dife-
rències entre discursos formals i 
discursos espontanis. 

1.2.1.4. Incorpora progressiva-
ment paraules pròpies del nivell 
formal de la llengua a les seves 
pràctiques orals. 

1.2.1.5. Pronuncia amb correcció 
i claredat i modula i adapta el seu 
missatge a la finalitat de la pràc-
tica oral. 

1.2.1.6. Avalua, per mitjà de 
guies, les produccions pròpies i 
alienes i millora progressivament 
les seves pràctiques discursives. 

Bloc 2. Llegir i escriure 

2.1. Lectura, comprensió i in-
terpretació de textos argu-
mentatius. Actitud progressi-
vament crítica i reflexiva da-
vant la lectura, n'organitza ra-
onadament les idees, les ex-
posa i respecta les dels altres. 

  

2.1.1. Llegir, comprendre, interpre-
tar i valorar textos argumentatius. 

2.1.1.1. Reconeix i expressa el 
tema i la intenció comunicativa 
de textos argumentatius i identi-
fica la tipologia textual seleccio-
nada, les marques lingüístiques i 
l'organització del contingut. 

2.1.1.2. Localitza informacions 
explícites i implícites en un text, 
les relaciona entre si, n'estableix 
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la seqüència i dedueix informaci-
ons o valoracions implícites. 

2.1.1.3. Reté informació, reco-
neix la idea principal i les idees se-
cundàries i comprèn les relacions 
entre aquestes. 

2.2. Escriptura de textos argu-
mentatius. 

  

2.2.1. Escriure textos en relació amb 
l'àmbit d'ús. 

  

2.2.1.1. Escriu textos argumenta-
tius amb diferent organització se-
qüencial, incorpora diferents ti-
pus d'arguments i imita textos 
model. 

2.2.1.2. Usa organitzadors textu-
als diferents i variats en les argu-
mentacions. 

2.2.1.3. Resumeix textos i gene-
ralitza termes que tenen trets en 
comú, globalitza la informació i la 
integra en oracions que es relaci-
onin lògicament i semàntica-
ment, i evita parafrasejar el text 
resumit. 

Bloc 3. Coneixement de la llengua 

3.1. Reconeixement, identifi-
cació i explicació de l'ús dels 
diferents grups de paraules: 
grup nominal, adjectival, pre-
posicional, verbal i adverbial i 
de les relacions que s'esta-
bleixen entre els elements 
que els conformen en el marc 
de l'oració simple. 

3.1.1. Observar, reconèixer i explicar 
els usos dels grups nominals, adjec-
tivals, verbals, preposicionals i ad-
verbials dins el marc de l'oració sim-
ple. 

3.1.1.1. Identifica els diferents 
grups de paraules en frases i tex-
tos, diferencia la paraula nuclear 
de la resta de paraules que el for-
men i n'explica el funcionament 
en el marc de l'oració simple. 

3.1.1.2. Reconeix i explica en els 
textos el funcionament sintàctic 
del verb a partir del significat i 
distingeix els grups de paraules 
que poden funcionar com a com-
plements verbals argumentals i 
adjunts. 

3.2. Reconeixement, ús i ex-
plicació dels elements consti-
tutius de l'oració simple: sub-
jecte i predicat. Oracions im-
personals, actives i oracions 
passives. 

3.2.1. Reconèixer, usar i explicar els 
elements constitutius de l'oració 
simple. 

3.2.1.1. Reconeix i explica en els 
textos els elements constitutius 
de l'oració simple, diferencia sub-
jecte i predicat i interpreta la pre-
sència o absència del subjecte 
com una marca de l'actitud, ob-
jectiva o subjectiva, de l'emissor. 
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3.2.1.2. Transforma oracions acti-
ves en passives i viceversa i ex-
plica els diferents papers semàn-
tics del subjecte: agent, pacient, 
causa. 

3.2.1.3. Amplia oracions en un 
text usant diferents grups de pa-
raules, utilitza els nexes adequats 
i crea oracions noves amb sentit 
complet. 

3.3. Reconeixement, ús i ex-
plicació dels connectors tex-
tuals i dels principals mecanis-
mes de referència interna, 
tant gramaticals com lèxics. 

  

3.3.1. Identificar els connectors tex-
tuals presents en els textos i reco-
nèixer la funció que compleixen en 
l'organització del contingut del dis-
curs. 

3.3.1.1. Reconeix, usa i explica els 
connectors textuals (d'addició, 
contrast i explicació) i els princi-
pals mecanismes de referència 
interna gramaticals (substituci-
ons pronominals) i lèxics (el·lipsi i 
substitucions mitjançant sinò-
nims i hiperònims), i valora la 
seva funció en l'organització del 
contingut del text. 

3.4. Reconeixement, ús i ex-
plicació dels diferents recur-
sos de modalització en funció 
de la persona que parla o es-
criu. L'expressió de l'objectivi-
tat i la subjectivitat a través de 
les modalitats oracionals i les 
referències internes a l'emis-
sor i al receptor en els textos. 

  

3.4.1. Identificar la intenció comuni-
cativa de la persona que parla o es-
criu. 

3.4.1.1. Reconeix l'expressió de 
l'objectivitat o subjectivitat i 
identifica les modalitats asserti-
ves, interrogatives, exclamatives, 
desideratives, dubitatives i impe-
ratives en relació amb la intenció 
comunicativa de l'emissor. 

3.4.1.2. Identifica i usa en textos 
orals o escrits les formes lingüís-
tiques que fan referència a l'e-
missor i al receptor o audiència: 
la persona gramatical, l'ús de pro-
noms, el subjecte agent o paci-
ent, les oracions impersonals, 
etc. 

3.5. Explicació progressiva de 
la coherència del discurs te-
nint en compte les relacions 
gramaticals i lèxiques que 
s'estableixen a l'interior del 
text i la relació amb el con-
text. 

3.5.1. Interpretar de forma ade-
quada els discursos orals i escrits te-
nint en compte els elements lingüís-
tics, les relacions gramaticals i lèxi-
ques, l'estructura i la disposició dels 
continguts en funció de la intenció 
comunicativa. 

3.5.1.1. Reconeix la coherència 
d'un discurs segons la intenció 
comunicativa de l'emissor i iden-
tifica l'estructura i la disposició de 
continguts. 

3.5.1.2. Explica els mecanismes 
lingüístics propis de l'argumenta-
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ció i aplica els coneixements ad-
quirits a la producció i millora de 
textos propis i aliens 

3.6. Coneixement, ús i valora-
ció de les normes ortogràfi-
ques i gramaticals que afec-
ten l'ús dels signes de puntua-
ció, tot reconeixent el seu va-
lor social i la necessitat de ce-
nyir-s'hi per aconseguir una 
comunicació eficaç. 

3.6.1. Aplicar els coneixements so-
bre la llengua i les normes d'ús que 
la regeixen per resoldre problemes 
de comprensió de textos orals i es-
crits i per a la composició i revisió 
progressivament autònoma dels 
textos propis i aliens. 

3.6.1.1. Reconeix i corregeix er-
rors ortogràfics en textos propis i 
aliens i aplica els coneixements 
adquirits per millorar les seves 
produccions orals i escrites. 

  

Bloc 4. Educació literària 

4.1. Lectura d'una obra literà-
ria completa com a font de 
plaer, d'enriquiment personal 
i de coneixement del món per 
aconseguir el desenvolupa-
ment dels propis gusts i in-
teressos literaris i de l'autono-
mia lectora. 

  

4.1.1. Llegir una obra literària com-
pleta i mostrar interès per la lectura. 

4.1.1.1. Llegeix i comprèn amb un 
grau creixent d'interès i autono-
mia obres literàries completes. 

4.1.1.2. Valora l'obra de lectura, 
en resumeix el contingut, n'ex-
plica els aspectes que més li cri-
den l'atenció i el que la lectura li 
aporta com a experiència perso-
nal. 

4.1.1.3. Desenvolupa progressi-
vament el propi criteri estètic i 
persegueix com a única finalitat 
el plaer per la lectura. 

4.2. Aproximació als gèneres 
literaris i a les obres més re-
presentatives de la literatura 
espanyola des de l'edat mit-
jana al segle xviii a través de la 
lectura i l'explicació de frag-
ments significatius i, si n'és el 
cas, textos complets. 

4.2.1. Comprendre textos literaris 
representatius de la literatura de l'e-
dat mitjana al segle xviii, reconèixer 
la intenció de l'autor, relacionar el 
contingut i la forma amb els contex-
tos socioculturals i literaris de l'è-
poca, identificar el tema, reconèixer 
l'evolució d'alguns tòpics i formes li-
teràries i expressar aquesta relació 
amb judicis personals raonats. 

4.2.1.1. Llegeix i comprèn una se-
lecció de textos literaris, en ver-
sió original o adaptats, represen-
tatius de la literatura de l'edat 
mitjana al segle xviii, n'identifica 
el tema, en resumeix el contingut 
i n'interpreta el llenguatge lite-
rari. 

4.2.1.2. Expressa la relació que 
existeix entre el contingut de l'o-
bra, la intenció de l'autor i el con-
text i la pervivència de temes i 
formes, i n'emet judicis personals 
raonats. 

4.3. Redacció de textos d'in-
tenció literària a partir de la 

4.3.1.1. Redacta textos personals 
d'intenció literària a partir de mo-
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lectura de textos, segons les 
convencions formals del gè-
nere i amb intenció lúdica i 
creativa. 

  

4.3.1. Redactar textos personals 
d'intenció literària seguint les con-
vencions del gènere, amb intenció 
lúdica i creativa. 

dels donats seguint les convenci-
ons del gènere amb intenció lú-
dica i creativa. 

4.3.1.2. Desenvolupa el gust per 
l'escriptura com a instrument de 
comunicació capaç d'analitzar i 
regular els seus sentiments. 

4.4. Consulta i ús de fonts i re-
cursos variats d'informació 
per dur a terme treballs. 

4.4.1. Consultar i citar adequada-
ment fonts d'informació variades 
per fer un treball acadèmic en su-
port físic o digital sobre un tema del 
currículum de literatura, adoptar un 
punt de vista crític i personal i em-
prar les tecnologies de la informació 
i la comunicació. 

4.4.1.1. Aporta en els treballs es-
crits o orals conclusions i punts 
de vista personals i crítics sobre 
les obres literàries estudiades, i 
s'expressa amb rigor, claredat i 
coherència. 

4.4.1.2. Utilitza recursos variats 
de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació per dur a 
terme els treballs acadèmics. 

 

Criteris metodològics 

• Es desenvoluparan i es proposaran activitats de caire competencial, assolibles per als alum-
nes, sempre d’acord amb les seves aptituds i l’evolució dels seus aprenentatges. 

• Es farà ús de document provinents de diverses fonts i s’empraran per simular situacions prò-
pies de la vida quotidiana. 

• Es fomentarà la realització d’activitats individuals, en petit grup i en gran grup. 
• Es potenciarà l’autoavaluació i la coavaluació entre iguals, com a via perquè l’alumnat se 

n’adoni de la seva evolució en els aprenentatges. 
• Es realitzaran treballs de recerca d’informació a través de diversitat de fonts, des de les més 

tradicionals a les digitals i tecnològiques. 
• Les presentacions multimèdia formaran part de l’activitat de l’aula, no només per motivar 

l’alumnat a l’ús de tècniques digitals, sinó també com a suport audiovisual d’exposicions orals 
en públic a la resta del grup classe. 

• Es potenciarà la utilització de vies de comunicació alumnat – professorat per a l’intercanvi 
d’informació, plantejament i resolució de dubtes, així com a via de comunicació habitual, per 
aconseguir consolidar l’ús d’internet, el correu electrònic, entre d’altres. 

• S’aplicaran a l’aula diversitat de materials que actuïn com a element de motivació dels alum-
nes i possibilitin un millor i més efectiu assoliment dels seus aprenentatges. 

• S’aprofitaran els recursos tradicionals (llibre de text), així com també els més actuals. 
• S’utilitzaran recursos didàctics i un plantejament metodològic i conceptual adaptats a l’ense-

nyament de llengües a persones adultes. 
• Es programarà una àmplia varietat de tasques distribuïdes temporalment d’acord amb una 

estructura i planificació prèvia susceptible de ser modificada segons el desenvolupament de 
la sessió de classe. 
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Criteris de qualificació 

Es farà ús del diferents tipus d'avaluació (autoavaluació, heteroavaluació, coavaluació, individual, 
col·lectiva) i instruments (rúbriques, pautes d'avaluació, qüestionaris, dossiers) per assegurar l'eficà-
cia educativa. La qualificació es basarà en els estàndards d’aprenentatge avaluables d’aquest mòdul.  

Els criteris d'avaluació i qualificació es donaran a conèixer als alumnes a l'inici de cada curs escolar, 
així com els procediments que s'aplicaran per a avaluar el seu  procés d'aprenentatge. La informació 
al respecte la proporcionarà el professorat de la matèria. 

 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 2.2 

 

Objectius 

 
Els objectius específics d’aquesta matèria seran: 

 
• Apreciar el valor de la conversa i practicar-la respectant les seves convencions. 
• Comprendre debats i entrevistes. 
• Millorar la competència oral gràcies a l’anàlisi de les seves propietats textuals. 
• Parlar en públic. 
• Comprendre, interpretar i valorar textos periodístics i publicitaris. 
• Escriure textos periodístics i publicitaris. 
• Escriure un currículum i una carta de presentació. 
• Millorar la competència sintàctica gràcies a l’estudi de l’estructura oracional. 
• Distingir els registres lingüístics i usar, a cada situació, l’adequat. 
• Expressar-se amb rigor ortogràfic i gramatical. 
• Llegir una obra literària completa. 
• Comprendre, interpretar i relacionar textos literaris. 
• Escriure textos personals d’intenció literària. 
• Seleccionar informació fiable i presentar-la juntament amb una valoració crítica. 

 
Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge 

 
Els continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge d’aquesta matèria seran els que 

determina el currículum vigent (Decret 85/2019). El Departament de Comunicació, a la programació 
didàctica, els concretarà (amb redacció senzilla, per tal que siguin més entenedors). 
 
Criteris metodològics 

 
L’enfocament metodològic serà minoritàriament descriptiu i majoritàriament comunicatiu. Les 

propostes didàctiques tractaran de ser funcionals, significatives, competencials, reflexives, creatives, 
transversals i estimulants. 
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Criteris de qualificació 

 
Es podran proposar distints itineraris d’avaluació: contínua (a través d’activitats i tasques), dis-

contínua (a través d’exàmens parcials), final (a través d’una sola prova), etc. En qualsevol cas, el sis-
tema de qualificació es basarà sempre en els estàndards d’aprenentatge. Cadascun d’ells serà quali-
ficat mitjançant una rúbrica de 0 a 3 punts. Per tal d’obtenir la nota final es procedirà d’aquesta 
forma: es calcularà, primer, la mitjana aritmètica de totes les qualificacions obtingudes; aquesta nota 
global serà convertida d’acord amb l’escala numèrica de 0-10; per últim, s’arrodonirà a l’enter més 
proper (per exemple: 1,35 > 4,5 > 5). 
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LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2.1 

Llengua catalana 2.1 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

1. Escoltar i parlar 

1.1. Coneixement i ús pro-
gressivament autònom de 
les estratègies necessàries 
per a la producció i avalua-
ció de textos orals planifi-
cats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Coneixement, ús i apli-
cació de les estratègies ne-
cessàries per parlar en pú-
blic: planificació del discurs, 
pràctiques orals formals i 
avaluació progressiva. 

1.1.1 Reconèixer, interpretar i 
avaluar progressivament la clare-
dat expositiva, l'adequació, la co-
herència i la cohesió del contin-
gut de les produccions orals prò-
pies i alienes, així com els aspec-
tes prosòdics i els elements no 
verbals (gests, moviments, mi-
rada, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 Aprendre a parlar en públic, 
en situacions formals, de forma 
individual o en grup. 

 

1.1.1.1. Coneix el procés de 
producció de discursos orals i 
valora la claredat expositiva, 
l'adequació i la coherència del 
discurs, així com la cohesió 
dels continguts. 

1.1.1.2. Reconeix la importàn-
cia dels aspectes prosòdics del 
llenguatge no verbal i de la 
gestió de temps i d'ajudes au-
diovisuals en qualsevol tipus 
de discurs. 

1.1.1.3. Reconeix els errors de 
la producció oral pròpia i ali-
ena a partir de la pràctica habi-
tual de l'avaluació i l'autoava-
luació i proposa solucions per 
millorar-les. 

 

1.2.1.1. Fa presentacions orals. 

1.2.1.2. Organitza el contingut 
i elabora guions previs a la in-
tervenció oral formal, en reco-
neix la idea central i el mo-
ment en què s'ha de presentar 
al seu auditori, així com les 
idees secundàries i exemples 
que donen suport al seu 
desenvolupament. 

1.2.1.3. Duu a terme interven-
cions no planificades dins 
l'aula, analitza i compara les si-
milituds i les diferències entre 
discursos formals i discursos 
espontanis. 
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1.2.1.4. Incorpora progressiva-
ment paraules pròpies del ni-
vell formal de la llengua a les 
seves pràctiques orals. 

1.2.1.5. Pronuncia amb correc-
ció i claredat i modula i adapta 
el seu missatge a la finalitat de 
la pràctica oral. 

1.2.1.6. Avalua, per mitjà de 
guies, les produccions pròpies 
i alienes i millora progressiva-
ment les seves pràctiques dis-
cursives. 

 

 
Llegir i escriure 

2.1. Lectura, comprensió i 
interpretació de textos ar-
gumentatius. Actitud pro-
gressivament crítica i refle-
xiva davant la lectura, n'or-
ganitza raonadament les 
idees, les exposa i respecta 
les dels altres. 
2.2. Escriptura de textos ar-
gumentatius. 

2.1.1 Llegir, comprendre, inter-
pretar i valorar textos argumen-
tatius. 

2.1.2 Escriure textos en relació 
amb l'àmbit d'ús. 

 

2.1.1.1. Reconeix i expressa el 
tema i la intenció comunica-
tiva de textos argumentatius i 
n'identifica la tipologia textual 
seleccionada, les marques lin-
güístiques i l'organització del 
contingut.  

2.1.1.2. Localitza informacions 
explícites i implícites en un 
text, les relaciona entre si, 
n'estableix la seqüència i en 
dedueix informacions o valora-
cions implícites. 

2.1.1.3. Reté informació, reco-
neix la idea principal i les idees 
secundàries i comprèn les rela-
cions entre aquestes. 

2.2. Escriptura de textos argu-
mentatius. 2.2.1. Escriure tex-
tos en relació amb l'àmbit 
d'ús. 2.2.1.1. Escriu textos ar-
gumentatius amb organització 
seqüencial diferent, incorpora 
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diferents tipus d'arguments i 
imita textos model. 

2.2.1.2. Usa organitzadors tex-
tuals diferents i variats en les 
argumentacions. 

2.2.1.3. Resumeix textos i ge-
neralitza termes que tenen 
trets en comú, globalitza la in-
formació i la integra en oraci-
ons que es relacionin lògica-
ment i semànticament i evita 
parafrasejar el text resumit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coneixements de llengua 
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3.1. Reconeixement, identi-
ficació i explicació de l'ús 
dels diferents grups de pa-
raules (grup nominal, adjec-
tival, preposicional, verbal i 
adverbial) i de les relacions 
que s'estableixen entre els 
elements que els confor-
men en el marc de l'oració 
simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Reconeixement, ús i 
explicació dels elements 
constitutius de l'oració sim-
ple: subjecte i predicat. 
Oracions impersonals, acti-
ves i oracions passives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Observar, reconèixer i expli-
car els usos dels grups nominals, 
adjectivals, verbals, preposicio-
nals i adverbials dins el marc de 
l'oració simple. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Reconèixer, usar i explicar 
els elements constitutius de l'o-
ració simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Identificar els connectors 
textuals presents en els textos i 
reconèixer la funció que exercei-
xen en l'organització del contin-
gut del discurs. 

 
 
 
 
 
 

3.4.1 Identificar la intenció comu-
nicativa de la persona que parla o 
escriu 

 
 

3.1.1.1. Identifica els diferents 
grups de paraules en frases i 
textos, diferencia la paraula 
nuclear de la resta de paraules 
que el formen i n'explica el 
funcionament en el marc de 
l'oració simple. 

3.1.1.2. Reconeix i explica en 
els textos el funcionament sin-
tàctic del verb a partir del sig-
nificat i distingeix els grups de 
paraules que poden funcionar 
com a complements verbals 
argumentals i adjunts. 

3.2.1.1. Reconeix i explica en 
els textos els elements consti-
tutius de l'oració simple, dife-
rencia subjecte i predicat i in-
terpreta la presència o absèn-
cia del subjecte com una 
marca de l'actitud, objectiva o 
subjectiva, de l'emissor. 

3.2.1.2. Transforma oracions 
actives en passives i viceversa i 
explica els diferents papers se-
màntics del subjecte: agent, 
pacient, causa. 

3.2.1.3. Amplia oracions en un 
text usant diferents grups de 
paraules, utilitza els nexes ade-
quats i crea oracions noves 
amb sentit complet. 

 
3.3.1.1. Reconeix, usa i explica 
els connectors textuals (d'ad-
dició, contrast i explicació) i els 
principals mecanismes de refe-
rència interna, gramaticals 
(substitucions pronominals) i 
lèxics (el·lipsi i substitucions 
mitjançant sinònims i hiperò-
nims), i en valora la funció en 
l'organització del contingut del 
text. 
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3.3. Reconeixement, ús i 
explicació dels connectors 
textuals i dels principals 
mecanismes de referència 
interna, tant gramaticals 
com lèxics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Reconeixement, ús i 
explicació dels diferents re-
cursos de modalització en 
funció de la persona que 
parla o escriu. Expressió de 
l'objectivitat i la subjectivi-
tat a través de les modali-
tats oracionals i les referèn-
cies internes a l'emissor i al 
receptor en els textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1 Interpretar de forma ade-
quada els discursos orals i escrits 
tenint en compte els elements 
lingüístics, les relacions gramati-
cals i lèxiques, l'estructura i la 
disposició dels continguts en fun-
ció de la intenció comunicativa. 

 
3.6.1 Aplicar els coneixements 
sobre la llengua i les normes d'ús 
que la regeixen per resoldre pro-
blemes de comprensió de textos 
orals i escrits i per a la composi-
ció i revisió progressivament au-
tònoma dels textos propis i ali-
ens. 

 

3.4.1.1. Reconeix l'expressió 
de l'objectivitat o subjectivitat 
i identifica les modalitats as-
sertives, interrogatives, excla-
matives, desideratives, dubita-
tives i imperatives en relació 
amb la intenció comunicativa 
de l'emissor. 

3.4.1.2. Identifica i usa en tex-
tos orals o escrits les formes 
lingüístiques que fan referèn-
cia a l'emissor i al receptor o 
audiència: la persona gramati-
cal, l'ús de pronoms, el sub-
jecte agent o pacient, les ora-
cions impersonals, etc. 

3.5.1.1. Reconeix la coherència 
d'un discurs d'acord amb la in-
tenció comunicativa de l'emis-
sor i identifica l'estructura i la 
disposició de continguts. 

3.5.1.2. Explica els mecanis-
mes lingüístics propis de l'ar-
gumentació i aplica els conei-
xements adquirits en la pro-
ducció i millora de textos pro-
pis i aliens. 

3.6.1.1. Reconeix i corregeix 
errors ortogràfics en textos 
propis i aliens i aplica els co-
neixements adquirits per mi-
llorar les seves produccions 
orals i escrites. 
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3.5. Explicació progressiva 
de la coherència del discurs 
tenint en compte les relaci-
ons gramaticals i lèxiques 
que s'estableixen en l'inte-
rior del text i la seva relació 
amb el context. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Coneixement, ús i valo-
ració de les normes orto-
gràfiques i gramaticals que 
afecten l'ús dels signes de 
puntuació, tot reconeixent 
el seu valor social i la ne-
cessitat de cenyir-s'hi per 
aconseguir una comunica-
ció eficaç. 

 
Educació literària 
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4.1. Lectura d'una obra lite-
rària completa com a font 
de plaer, d'enriquiment 
personal i de coneixement 
del món per aconseguir el 
desenvolupament dels pro-
pis gusts i interessos litera-
ris i de l'autonomia lectora. 
4.2. Aproximació als gène-
res literaris i a les obres 
més representatives de la 
literatura catalana des de 
l'edat mitjana al segle xviii a 
través de la lectura i l'expli-
cació de fragments signifi-
catius i, si n'és el cas, textos 
complets. 
4.3. Redacció de textos 
d'intenció literària a partir 
de la lectura de textos se-
gons les convencions for-
mals del gènere i amb in-
tenció lúdica i creativa. 
4.4. Consulta i ús de fonts i 
recursos variats d'informa-
ció per elaborar treballs. 

4.1.1 Llegir una obra literària 
completa i mostrar interès per la 
lectura. 

 
4.2.1 Comprendre textos literaris 
representatius de la literatura de 
l'edat mitjana al segle xviii, reco-
nèixer la intenció de l'autor, rela-
cionar el contingut i la forma 
amb els contextos socioculturals i 
literaris de l'època, identificar el 
tema, reconèixer l'evolució d'al-
guns tòpics i formes literàries i 
expressar aquesta relació amb ju-
dicis personals raonats. 

 
4.3.1 Redactar textos personals 
d'intenció literària seguint les 
convencions del gènere, amb in-
tenció lúdica i creativa.  

 
4.4.1 Consultar i citar adequada-
ment fonts d'informació variades 
per fer un treball acadèmic en 
suport físic o digital sobre un 
tema del currículum de litera-
tura, adoptar un punt de vista 
crític i personal i emprar les tec-
nologies de la informació i la co-
municació. 

 

4.1.1.1. Llegeix i comprèn amb 
un grau creixent d'interès i au-
tonomia obres literàries com-
pletes 

4.1.1.2. Valora l'obra de lec-
tura, en resumeix el contingut, 
n'explica els aspectes que més 
li criden l'atenció i el que la 
lectura li aporta com a experi-
ència personal. 

4.1.1.3. Desenvolupa progres-
sivament el propi criteri estètic 
i persegueix com a única finali-
tat el plaer per la lectura. 

 
4.2.1.1. Llegeix i comprèn una 
selecció de textos literaris, en 
versió original o adaptats, re-
presentatius de la literatura de 
l'edat mitjana al segle xviii, n'i-
dentifica el tema, en resumeix 
el contingut i n'interpreta el 
llenguatge literari. 

4.2.1.2. Expressa la relació que 
existeix entre el contingut de 
l'obra, la intenció de l'autor i el 
context i la pervivència de te-
mes i formes, i n'emet judicis 
personals raonats. 

 
4.3.1.1. Redacta textos perso-
nals d'intenció literària a partir 
de models donats seguint les 
convencions del gènere amb 
intenció lúdica i creativa. 

4.3.1.2. Desenvolupa el gust 
per l'escriptura com a instru-
ment de comunicació capaç 
d'analitzar i regular els seus 
sentiments. 

 
4.4.1.1. Aporta en els treballs 
escrits o orals conclusions i 
punts de vista personals i crí-
tics sobre les obres literàries 
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estudiades i s'expressa amb ri-
gor, claredat i coherència. 

4.4.1.2. Utilitza recursos vari-
ats de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació per 
elaborar els treballs acadè-
mics. 

 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2.2 

 

Llengua catalana 2.2 

Continguts 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

1. Escoltar i parlar 

 

1.1. Coneixement i ús 
progressivament autò-
nom de les estratègies 
necessàries per produir 
textos orals. 

 
 

1.2. Observació i com-
prensió del sentit global 
de debats, col·loquis i 
entrevistes. 

 
 
 

1.1.1 Valorar la importància de la 
conversa en la vida social mitjan-
çant la pràctica d'actes de parla: 
contant, descrivint, opinant, dia-
logant, etc. en situacions comuni-
catives pròpies de l'activitat esco-
lar. 

 
1.2.1 Comprendre el sentit global 
de textos orals. 

 
 
 
 
 

1.1.1.1. Intervé i valora la seva 
participació en actes comunica-
tius orals. 

 
 
 

1.2.1.1. Escolta, observa i explica 
el sentit global de debats, col·lo-
quis i converses espontànies; n'i-
dentifica la informació rellevant; 
en determina el tema, i en reco-
neix la intenció comunicativa i 
l'actitud de cada participant, així 
com les diferències formals i de 
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1.3. Coneixement, com-
paració, ús i valoració 
de les normes discursi-
ves orals pròpies dels 
mitjans de comunicació. 

 
 
 
 

1.4. Participació en de-
bats, col·loquis i conver-
ses espontànies mitjan-
çant l'observació i el 
respecte de les normes 
bàsiques d'interacció, 
intervenció i cortesia 
que regulen aquestes 
pràctiques orals. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 Reconèixer, interpretar i 
avaluar progressivament la clare-
dat expositiva, l'adequació, la co-
herència i la cohesió del contingut 
de les produccions orals pròpies i 
alienes, així com els aspectes pro-
sòdics i els elements no verbals 
(gests, moviments, mirada, etc.) 

 
1.4.1 Aprendre a parlar en públic, 
en situacions formals i informals, 
de forma individual o en grup. 

 

contingut que regulen els inter-
canvis comunicatius formals i els 
intercanvis comunicatius espon-
tanis. 

1.2.1.2. Observa i analitza les in-
tervencions particulars de cada 
participant en un debat i té en 
compte el to emprat, el llen-
guatge que s'utilitza, el contingut 
i el grau de respecte cap a les opi-
nions dels altres. 

 

1.3.1.1. Avalua, per mitjà de 
guies, les produccions pròpies i 
alienes i millora progressivament 
les seves pràctiques discursives. 

 
 
 
 

1.4.1.1. Fa presentacions orals i 
debats, tot organitzant el contin-
gut i elaborant guions previs a la 
intervenció oral formal. En selec-
ciona la idea central i el moment 
en què intervé davant el seu audi-
tori. 

 

2. Comunicació escrita: llegir i escriure 

 

2.1. Lectura, compren-
sió i interpretació de 
textos periodístics i pu-
blicitaris. Actitud pro-
gressivament crítica i 
reflexiva davant la lec-
tura, n'organitza raona-
dament les idees, les 
exposa i respecta les 
dels altres. 

 
 
 
 

2.1.1 Llegir, comprendre, inter-
pretar i valorar textos periodístics 
i publicitaris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.1. Reconeix i expressa el 
tema i la intenció comunicativa 
de textos periodístics i publicitaris 
i n'identifica la tipologia textual 
seleccionada, les marques lingüís-
tiques i l'organització del contin-
gut. 

2.1.1.2. Localitza informacions ex-
plícites i implícites en un text, les 
relaciona entre si, n'estableix la 
seqüència i dedueix informacions 
o valoracions implícites. 

2.1.1.3. Reté informació i en reco-
neix la idea principal i les idees 
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2.2. Escriptura de textos 
periodístics i publicitaris 

 
 
 
 

2.3. Escriptura de textos 
pràctics: currículum i 
carta de presentació. 

 

 
 

2.2.1 Escriure textos en relació 
amb l'àmbit d'ús. 

 
 
 
 

2.3.1 Escriure textos en relació 
amb l'àmbit d'ús: el currículum i 
carta de presentació. 

 

secundàries i comprèn les relaci-
ons entre aquestes. 

 
2.2.1.2. Resumeix textos i genera-
litza termes que tenen trets en 
comú, globalitza la informació i la 
integra en oracions que es relaci-
onin lògicament i semànticament, 
i evita parafrasejar el text resu-
mit. 

 
2.3.1. Escriure textos en relació 
amb l'àmbit d'ús: el currículum i 
carta de presentació. 

 
2.2.1.3. Escriu un currículum i una 
carta de presentació i imita textos 
models. 

 

3. Coneixement de la llengua 

 

3.1. Observació, reflexió 
i explicació dels límits 
sintàctics i semàntics de 
l'oració simple i la com-
posta: coordinació, jux-
taposició i subordinació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Coneixement dels 
diferents registres i fac-
tors que incideixen en 
l'ús de la llengua. 

 
 

3.1.1 Reconèixer, usar i explicar 
els elements constitutius de l'ora-
ció simple i la composta: en con-
cret la juxtaposició i la subordina-
ció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Reconèixer i utilitzar els di-
ferents registres lingüístics en 
funció dels àmbits socials i valorar 
la importància d'emprar el regis-
tre adequat en cada moment. 

 
 

3.1.1.1. Reconeix i explica en els 
textos els elements constitutius 
de l'oració simple, diferencia sub-
jecte i predicat i interpreta la pre-
sència o absència del subjecte 
com una marca de l'actitud, ob-
jectiva o subjectiva, de l'emissor. 

3.1.1.2. Reconeix el funcionament 
sintàctic de les oracions juxtapo-
sades. 

3.1.1.3. Reconeix el funcionament 
sintàctic de les oracions coordina-
des. 

3.1.1.4. Identifica les oracions 
subordinades en el context sin-
tàctic i semàntic de la principal i 
les classifica segons la tipologia. 

 

3.2.1.1. Reconeix els registres lin-
güístics en textos orals o escrits 
en funció de la intenció comuni-
cativa i del seu ús social. 
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3.3. Coneixement, ús i 
valoració de les normes 
ortogràfiques i gramati-
cals en general. 

 
 
 
 

3.4. Coneixement i des-
cripció dels aspectes 
més elementals de la si-
tuació sociolingüística i 
legal de les llengües de 
l'Estat espanyol. 

 

 
 

3.3.1 Aplicar els coneixements so-
bre la llengua i les normes d'ús 
que la regeixen per resoldre pro-
blemes de comprensió de textos 
orals i escrits i per a la composició 
i revisió progressivament autò-
noma dels textos propis i aliens. 

 
3.4.1 Reconèixer els aspectes més 
elementals de la situació sociolin-
güística i legal de les llengües de 
l'Estat espanyol. 

 

3.2.1.2. Valora la importància d'u-
tilitzar el registre adequat en 
cada situació comunicativa i l'a-
plica en els seus discursos orals i 
escrits. 

 
3.3.1.1. Reconeix i corregeix er-
rors ortogràfics en textos propis i 
aliens i aplica els coneixements 
adquirits per millorar les seves 
produccions orals i escrites. 

 
 
 

3.4.1.1. Reconeix els conceptes 
que tenen relació amb els fenò-
mens de contacte de llengües: bi-
lingüisme i conflicte lingüístic. 

3.4.1.2. Coneix les lleis bàsiques 
que regulen la situació sociolin-
güística de les llengües de l'Estat 
espanyol. 

 

4. Educació literària 

 

4.1. Lectura d'una obra 
de la literatura catalana 
com a font de plaer, 
d'enriquiment 

personal i de coneixe-
ment del món per acon-
seguir el desenvolupa-
ment dels propis gusts i 
interessos literaris i de 
l'autonomia lectora. 

 
 
 
 
 

4.2. Aproximació als gè-
neres literaris i a les 
obres més representati-

4.1.1 Llegir una obra literària i 
mostrar interès per la lectura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Comprendre textos literaris 
representatius de la literatura des 
del segle xix fins a l'actualitat, re-
conèixer-ne la intenció de l'autor, 
relacionar-ne el contingut i la 
forma amb els contextos sociocul-
turals i literaris de l'època, identi-
ficar-ne el tema, reconèixer-ne 

4.1.1.1. Llegeix i comprèn amb un 
grau creixent d'interès i autono-
mia obres literàries completes. 

4.1.1.2. Valora l'obra de lectura, 
en resumeix el contingut, n'ex-
plica els aspectes que més li cri-
den l'atenció i el que la lectura li 
aporta com a experiència perso-
nal. 

4.1.1.3. Desenvolupa progressiva-
ment el propi criteri estètic i per-
segueix com a única finalitat el 
plaer per la lectura. 

4.2.1.1. Llegeix i comprèn una se-
lecció de textos literaris, repre-
sentatius de la literatura des del 
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ves de la literatura cata-
lana des del segle xix 
fins a l'actualitat a tra-
vés de la lectura i l'expli-
cació de fragments sig-
nificatius i, si n'és el cas, 
textos complets. 

 
 
 
 

4.3. Redacció de textos 
d'intenció literària a 
partir de la lectura de 
textos, segons les con-
vencions formals del gè-
nere i amb intenció lú-
dica i creativa. 

 
 
 
 
 

4.4. Consulta i ús de 
fonts i recursos variats 
d'informació per dur a 
terme treballs. 

 

l'evolució d'alguns tòpics i formes 
literàries i expressar aquesta rela-
ció amb judicis personals raonats. 

 

4.3.1 Redactar textos personals 
d'intenció literària seguint les 
convencions del gènere, amb in-
tenció lúdica i creativa. 

 
 
 
 

4.4.1 Consultar i citar adequada-
ment fonts d'informació variades 
per fer un treball acadèmic en su-
port físic o digital sobre un tema 
del currículum de literatura, 
adoptar un punt de vista crític i 
personal i emprar les tecnologies 
de la informació i la comunicació. 

segle xix fins a l'actualitat, n'iden-
tifica el tema, en resumeix el con-
tingut i n'interpreta el 

llenguatge literari. 

4.2.1.2. Expressa la relació que 
existeix entre el contingut de l'o-
bra, la intenció de l'autor i el con-
text i la pervivència de temes i 
formes, i n'emet judicis personals 
raonats. 

 
4.3.1.1. Redacta textos personals 
d'intenció literària a partir de mo-
dels donats seguint les convenci-
ons del gènere amb intenció lú-
dica i creativa. 

4.3.1.2. Desenvolupa el gust per 
l'escriptura com a instrument de 
comunicació capaç d'analitzar i 
regular els seus sentiments. 

 
4.4.1.1. Aporta als treballs escrits 
o orals conclusions i punts de 
vista personals i crítics sobre les 
obres literàries estudiades, i s'ex-
pressa amb rigor, claredat i cohe-
rència. 

4.4.1.2. Utilitza recursos variats 
de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació per elaborar 
els treballs acadèmics. 

 

Criteris metodològics 

 

• S'estudiarà el coneixement de la llengua, del seu funcionament i dels processos de producció 
de textos adequats a les diferents situacions comunicatives, a més de la comprensió de pro-
duccions alienes i de l'autocorrecció i autoavaluació de les pròpies.  

• Es treballarà la reflexió a través de la lectura, comprensió i interpretació de textos literaris, 
amb la finalitat d'enriquir les possibilitats expressives, crítiques i creatives i fomentar l'hàbit 
de la lectura.  

• Es relacionarà el fenomen literari, lligat al context històric en què es produeix, per tal d'afa-
vorir el desenvolupament de l'individu i el coneixement de la realitat que l'envolta.  
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• S'afavoriran metodologies basades en l'ús social i en les necessitats pragmàtiques de comu-
nicació a través del treball i la millora de les quatre destreses bàsiques: comprensió oral, com-
prensió escrita, producció oral i producció escrita en situacions reals de comunicació. 

• Es treballaran els continguts a través de propostes didàctiques basades en activitats critico-
reflexives i creatives.  

• Es fomentarà l'aprenentatge cooperatiu, l'ús de les tecnologies de l'aprenentatge i el conei-
xement i qualsevol altra metodologia pròpia d'una educació inclusiva i orientada a l'aprenen-
tatge per competències. 

• Es connectaran els nous coneixements amb aquells que els alumnes ja posseeixen a través de 
l'aprenentatge significatiu. 

• Es treballaran habilitats comunicatives que s'exigeix a la ciutadania, com per exemple ser ca-
paços d'intervenir en un debat; resumir un text; emplenar un formulari; simular una entre-
vista de treball; comprendre el contingut de les lectures amb esperit crític, expressar de forma 
adequada les opinions, les idees o els sentiments; evitar els estereotips lingüístics, i saber 
escoltar o gaudir de la lectura, entre d'altres.  

• Es farà una coordinació de les matèries que formen l'àmbit planificant un tractament coordi-
nat i congruent de les àrees de llengua. 

• Es consensuarà entre el professors de llengües la planificació, les estratègies metodològiques 
i l'avaluació. 

• Es treballaran les TIC per als usos didàctics en l'aprenentatge i la docència. 

• S'empraran les TAC en l'exploració d'eines tecnològiques al servei de l'aprenentatge i l'adqui-
sició de coneixement (per facilitar la quantitat i qualitat dels documents produïts, i per fer que 
el procés de lectura i escriptura esdevengui més col·laboratiu, dinàmic, interactiu i social). 

• Es fomentarà i guiarà la cerca d'informació que es treballa amb mitjans tecnològics per arribar 
a entendre, enregistrar, valorar, seleccionar, sintetitzar i comunicar la informació.  

• S'aprofitaran els recursos tradicionals (llibre i material imprès) així com també els més actuals 
(blogs, aules virtuals, Abiesweb, etc.). 

• S'utilitzaran recursos didàctics i un plantejament metodològic i conceptual adaptats a l'ense-
nyament de llengües a persones adultes. 

• S'afavorirà una disposició de l'aula que afavoresqui la comunicació i el desenvolupament d'ac-
tivitats cooperatives atenent-nos a les infraestructures del centre. 

• Es programaran tasques distribuïdes temporalment d'acord amb una estructura i planificació 
prèvia susceptible de ser modificada segons el desenvolupament de la sessió. 

• Es potenciarà l'autoaavaluació i la cooavaluació entre els alumnes com a mètodes d'aprenen-
tatge. 

• Es distribuirà el mobiliari de l'aula perquè permeti l'organització de feines en grups i la realit-
zació d'activitats diferents: audicions, debats, tertúlies, etc. 

 
Criteris de qualificació 
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Els criteris de qualificació es basaran en els estàndards d'aprenentatge avaluables, els quals fan re-
ferència a aquests apartats:  

1. La comprensió oral i discursos orals. 

2. La lectura, comprensió i valoració de texts. 

3. La producció de texts escrits.  

4. El coneixement de la llengua. 

5. La lectura i educació literària. 

 
LLENGUA ANGLESA 

 
Objectius 

L'ensenyament de la llengua estrangera en aquesta etapa té els objectius següents: 

a) Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions de comunicació 
real i sobre temes propers al món i els interessos de les persones adultes. 

b) Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar destreses comuni-
catives, dins i fora de l'aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert nivell d'autonomia i correcció, 
al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la correcta interacció amb els altres. 

c) Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d'extreure'n informació general 
i específica i, també, utilitzar la lectura com a font d'informació, d'enriquiment personal i de coneixe-
ment d'altres cultures. 

d) Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb recursos 
adequats de cohesió i coherència. 

e) Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica, lèxic, estructures 
i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita. 

f) Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la realització de tas-
ques d'aprenentatge emprant la llengua estrangera com a vehicular dins l'aula. 

g) Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i transferir els co-
neixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a l'estudi de la llengua estrangera. 

h) Fomentar l'esperit de recerca i autonomia personal potenciant l'ús dels recursos didàctics a l'abast, 
sobretot de les TIC, i d'altres com ara diccionaris, llibres de consulta i materials multimèdia per obte-
nir, seleccionar i presentar la informació oral i escrita de forma autònoma. 

i) Apreciar i utilitzar la llengua estrangera com a instrument per adquirir nous aprenentatges, per 
comprendre i analitzar la realitat i per participar en la vida activa i quotidiana. 

j) Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de comunicació i entesa entre 
persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació. 

k) Adquirir seguretat i confiança en relació amb l'ús i la capacitat d'aprenentatge de la llengua estran-
gera. 



CONCRECIÓ CURRICULAR                                                                                               CEPA ALCÚDIA 

47 

 

 

LLENGUA ESTRANGERA. NIVELL 1. MÒDUL 1 

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS (LISTENING) 

1.1. Estratègies de comprensió 

· Mobilització d'informació prèvia 
sobre el tipus i el tema de la tasca. 

· Identificació del tipus textual, 
adaptant-hi la comprensió. 

· Distinció de tipus de comprensió 
(sentit general, informació essen-
cial, punts principals i detalls re-
llevants). 

· Formulació d'hipòtesis sobre 
contingut i context. 

· Inferència i formulació d'hipòte-
sis sobre significats a partir de la 
comprensió d'elements significa-
tius, lingüístics i paralingüístics. 

· Reformulació d'hipòtesis a partir 
de la comprensió d'elements 
nous: paraules clau, soroll ambi-
ental, etc. 

1.1.1. Identificar la informació 
essencial, els punts principals i 
els detalls més rellevants en tex-
tos orals breus i ben estructurats, 
transmesos de viva veu o per 
mitjans tècnics i articulats a velo-
citat lenta, i que versin sobre as-
sumptes quotidians en situacions 
habituals o sobre temes generals 
o del propi camp d'interès en els 
àmbits personal, públic, educatiu 
o ocupacional, sempre que les 
condicions acústiques no distor-
sionin el missatge i es pugui tor-
nar a escoltar el que s'ha dit. 

1.1.1.1. Identifica el sentit gene-
ral i els punts principals d'indica-
cions, anuncis, missatges i comu-
nicats breus articulats de ma-
nera lenta i clara sobre assump-
tes quotidians en els àmbits per-
sonal, públic, educatiu o ocupa-
cional, sempre que les condici-
ons acústiques no distorsionin el 
missatge i es pugui tornar a es-
coltar el que s'ha dit. 

1.1.1.2. Entén l'essencial del que 
se li diu en transaccions i gesti-
ons quotidianes (p.ex., presenta-
cions, indicacions, horaris, 
preus, etc.). 

1.1.1.3. Identifica el sentit gene-
ral i els punts principals d'una 
conversa formal o informal entre 
dos o més interlocutors quan el 
tema li resulta conegut i el dis-
curs està articulat amb claredat i 
a velocitat lenta. 

1.1.1.4. Comprèn en una con-
versa informal en què participa, 
descripcions, narracions, punts 
de vista i opinions sobre assump-
tes pràctics de la vida diària i so-
bre temes del seu interès quan 
se li parla amb claredat, a poc a 
poc i directament i si l'interlocu-
tor està disposat a repetir o re-
formular 

1.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics: 

1.2.1. Detectar i utilitzar per 
comprendre el text els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics 

1.2.1.1. Identifica alguns aspec-
tes socials i/o culturals dels paï-
sos on es parla la llengua estran-
gera. 
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· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres (formal/infor-
mal); llenguatge no verbal. 

· Manifestacions culturals i artísti-
ques, com ara cançons. 

relatius a la vida quotidiana (hà-
bits d'estudi i de feina, activitats 
de lleure), condicions de vida 
(entorn, estructura social), rela-
cions interpersonals (entre ho-
mes i dones, a la feina, al centre 
educatiu, a les institucions), com-
portament (gests, expressions 
facials, ús de la veu, contacte vi-
sual) i convencions socials (cos-
tums, tradicions). 

1.2.1.2. Mostra interès pels as-
pectes socioculturals i sociolin-
güístics dels textos orals com a 
elements enriquidors del propi 
bagatge cultural. 

1.3. Funcions comunicatives: 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats quotidianes. 

· Narració d'accions habituals, 
descripció d'estats i situacions 
presents. 

· Petició i oferiment d'ajuda, infor-
mació, indicacions, opinions i 
punts de vista. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

1.3.1. Distingir la funció o les fun-
cions comunicatives més relle-
vants del text (demanar informa-
ció, donar una ordre, fer un ofe-
riment, etc.) utilitzant un reper-
tori limitat dels exponents més 
habituals i els patrons discursius 
bàsics (salutacions, inici i tanca-
ment d'una conversa, punts 
d'una descripció o narració breu, 
etc.). 

1.3.1.1. Identifica la funció o les 
funcions comunicatives més re-
llevants del text. 

1.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

1.4.1. Aplicar a la comprensió del 
text els coneixements sobre els 
constituents i l'organització de 
patrons sintàctics i discursius 
d'ús freqüent en la comunicació 
oral. 

1.4.1.1. Reconeix els significats 
més comuns associats a patrons 
sintàctics i discursius d'ús fre-
qüent en la comunicació oral (p. 
ex., estructura interrogativa per 
demanar informació, respostes 
curtes, etc.). 

1.5. Lèxic oral d'ús comú relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

1.5.1. Reconèixer lèxic oral d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions, i inferir del 

1.5.1.1. Comprèn un repertori li-
mitat de lèxic oral d'ús comú re-
latiu a assumptes quotidians i a 
temes generals o relacionats 
amb els propis interessos. 
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· Activitats de la vida diària. 

· Família i amics. 

· Feina i ocupacions. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.). 

· Temps lliure, lleure i esport. 

context i del cotext, amb suport 
visual, els significats de paraules 
noves. 

1.5.1.2. Infereix del context i del 
cotext, amb suport visual, els sig-
nificats de paraules noves. 

1.6. Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d'entonació 

1.6.1. Discriminar patrons so-
nors, accentuals, rítmics i d'ento-
nació d'ús comú, i reconèixer els 
significats i les intencions comu-
nicatives generals relacionats 
amb aquests. 

1.6.1.1. Discrimina alguns pa-
trons sonors, accentuals, rítmics 
i d'entonació d'ús comú. 

1.6.1.2. Reconeix els significats i 
les intencions comunicatives ge-
nerals relacionades amb l'ento-
nació. 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ (SPEAKING) 

2.1. Estratègies de producció 

Planificació 

· Concepció del missatge amb 
claredat, distingint-ne la idea o les 
idees principals i l'estructura bà-
sica. 

· Adequació del text al destinatari, 
context i canal, aplicant el registre 
i l'estructura de discurs adequats 
a cada cas. 

Execució 

· Expressió del missatge amb 
claredat i coherència, estructu-
rant-lo adequadament i ajustant-
se, si escau, als models i les fór-
mules de cada tipus de text. 

· Reajustament de la tasca (em-
prendre una versió més modesta 
de la tasca) o el missatge (fer con-
cessions en el que realment li 
agradaria expressar), després de 
valorar les dificultats i els recursos 
disponibles. 

· Utilització dels coneixements 
previs per treure'n el màxim par-
tit. 

2.1.1. Produir o coproduir textos 
breus i comprensibles, tant en 
conversa cara a cara com per te-
lèfon o altres mitjans tècnics, en 
un registre neutre o informal, 
amb un llenguatge senzill, en els 
quals es dona, se sol·licita i s'in-
tercanvia informació sobre te-
mes d'importància en la vida 
quotidiana i assumptes coneguts 
o d'interès personal, educatiu o 
ocupacional encara que de vega-
des hi hagi pauses, vacil·lacions i 
rectificacions. 

2.1.1.1. Fa presentacions breus i 
molt senzilles, prèviament pre-
parades i assajades, ben estruc-
turades sobre temes quotidians i 
del seu interès: presentar-se i 
presentar els altres, donar infor-
mació bàsica sobre un mateix, la 
família i els companys; indicar les 
aficions i els interessos i les prin-
cipals activitats de la vida quoti-
diana. 

2.1.1.2. Respon a preguntes 
breus i molt senzilles dels oients 
sobre el contingut de les presen-
tacions. 

2.1.1.3. Duu a terme amb èxit 
transaccions quotidianes molt 
senzilles (demanar preus, l'hora, 
dades personals, etc.). 

2.1.1.4. Participa en converses 
informals senzilles cara a cara en 
les quals s'estableix contacte so-
cial, intercanvia informació per-
sonal, expressa opinions i punts 
de vista i demana i ofereix coses. 
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· Compensació de les mancances 
lingüístiques mitjançant procedi-
ments paralingüístics o paratextu-
als (demanar ajuda; assenyalar 
objectes; usar díctics o fer accions 
que aclareixin el significat; usar 
llenguatge corporal culturalment 
pertinent com gests, expressions 
facials, postures, contacte visual o 
corporal, proxèmica; usar sons 
extralingüístics i qualitats prosò-
diques convencionals). 

2.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics: 

· Convencions socials, normes de 
cortesia; llenguatge no verbal. 

2.2.1. Incorporar, a la producció 
oral, de manera guiada o amb 
ajuda de models, els coneixe-
ments socioculturals i sociolin-
güístics adquirits relatius a la vida 
quotidiana respectant les nor-
mes de cortesia més importants i 
considerant la diversitat i les di-
ferències a l'aula des d'una pers-
pectiva inclusiva com a element 
enriquidor. 

2.2.1.1. Incorpora a la producció 
oral alguns aspectes socials i cul-
turals dels països on es parla la 
llengua estrangera. 

2.2.1.2. Actua amb la propietat 
deguda en cada context i valora 
la diversitat com a element enri-
quidor. 

2.3. Funcions comunicatives: 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats quotidianes 

· Presentacions personals, narra-
ció d'accions habituals, descripció 
d'estats i situacions presents. 

· Petició i oferiment d'informació, 
indicacions, opinions i punts de 
vista. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

2.3.1. Produir o coproduir, amb 
ajuda de models, textos orals 
molt breus en diferents suports, 
coherents i adequats al propòsit 
comunicatiu. 

2.3.1.1. Produeix textos orals 
molt breus en diferents suports, 
coherents i adequats al propòsit 
comunicatiu. 
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2.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

2.4.1. Utilitzar els coneixements 
sobre els constituents i l'organit-
zació de patrons sintàctics i dis-
cursius d'ús freqüent en la comu-
nicació oral. 

2.4.1.1. Utilitza els patrons sin-
tàctics i discursius d'ús freqüent 
en la comunicació oral (p. ex., es-
tructura interrogativa per dema-
nar informació, respostes curtes, 
etc.). 

2.5. Lèxic oral d'ús comú (produc-
ció) relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Família i amics. 

· Feina i ocupacions. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.). 

· Temps lliure, lleure i esport. 

2.5.1. Conèixer i utilitzar un re-
pertori lèxic limitat per comuni-
car informació, opinions i punts 
de vista breus, simples i directes 
en situacions habituals i quotidi-
anes. 

2.5.1.1. Utilitza un repertori limi-
tat de lèxic oral d'ús comú relatiu 
a assumptes quotidians i a temes 
generals o relacionats amb els 
propis interessos. 

2.6. Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d'entonació 

2.6.1. Pronunciar de manera 
clara i intel·ligible, encara que re-
sulti evident l'accent estranger o 
es cometin errors de pronuncia-
ció, sempre que no impedeixin la 
comunicació. 

2.6.1.1. Pronuncia de manera 
clara i intel·ligible, encara que re-
sulti evident l'accent estranger o 
es cometin errors de pronuncia-
ció, sempre que no impedeixin la 
comunicació. 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS (READING) 

3.1. Estratègies de comprensió: 

· Mobilització d'informació prèvia 
sobre el tipus i el tema de la tasca. 

· Identificació del tipus textual, 
adaptant-hi la comprensió. 

· Distinció de tipus de comprensió 
(sentit general, informació essen-
cial, punts principals, detalls relle-
vants). 

· Formulació d'hipòtesis sobre 
contingut i context. 

· Inferència i formulació d'hipòte-
sis sobre significats a partir de la 

3.1.1. Identificar la informació 
essencial, els punts més relle-
vants i detalls importants en tex-
tos molt breus i ben estructurats, 
tant en format imprès com en su-
port digital, que tractin d'as-
sumptes quotidians, sobre temes 
pròxims als seus interessos en els 
àmbits personal, públic, educatiu 
i ocupacional, i que contenguin 
estructures senzilles i un lèxic li-
mitat d'ús comú. 

3.1.1.1. Comprèn informació es-
sencial i localitza informació es-
pecífica en material informatiu 
senzill en suport físic o digital 
com diccionaris, horaris, catà-
legs, llistes de preus, etc. 

3.1.1.2. Comprèn correspondèn-
cia personal en qualsevol format 
en la qual es parla d'un mateix, 
es narren esdeveniments pre-
sents i s'expressen sentiments i 
opinions sobre temes generals, 
coneguts o del seu interès. 

3.1.1.3. Comprèn l'essencial 
d'històries de ficció o notícies 
molt breus i ben estructurades. 
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comprensió d'elements significa-
tius, lingüístics i paralingüístics. 

· Reformulació d'hipòtesis a partir 
de la comprensió de nous ele-
ments: paraules clau, etc. 

3.1.2. Llegir en veu alta textos 
molt breus i ben estructurats, ar-
ticulant correctament les parau-
les, amb ritme, entonació i una 
progressiva automatització que li 
faciliti la comprensió del text. 

3.1.2.1. Llegeix en veu alta textos 
molt breus i ben estructurats, 
amb ritme i articulant les parau-
les de manera que li faciliti la 
comprensió. 

3.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics: 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres (formal/infor-
mal). 

· Manifestacions culturals i artísti-
ques com ara cançons. 

3.2.1. Detectar i utilitzar per 
comprendre el text els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics 
bàsics relatius a la vida quotidi-
ana i les relacions interpersonals 
entre homes i dones i el seu en-
torn. 

3.2.1.1. Identifica alguns aspec-
tes socials i culturals dels països 
on es parla la llengua estrangera. 

3.2.1.2. Mostra interès pels as-
pectes socioculturals i sociolin-
güístics dels textos escrits com a 
elements enriquidors del propi 
bagatge cultural. 

3.3. Funcions comunicatives: 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones i activitats 
quotidianes. 

· Presentacions personals, narra-
ció d'accions habituals, descripció 
d'estats i situacions presents. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

3.3.1. Distingir la funció o les fun-
cions comunicatives més relle-
vants del text. 

3.3.1.1. Distingeix la funció o les 
funcions comunicatives més re-
llevants del text. 

3.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

3.4.1. Reconèixer i aplicar a la 
comprensió del text els constitu-
ents i l'organització d'estructures 
sintàctiques d'ús freqüent en la 
comunicació escrita. 

3.4.1.1. Reconeix i aplica a la 
comprensió del text els constitu-
ents i l'organització d'estructu-
res sintàctiques d'ús freqüent en 
la comunicació escrita. 

3.5. Lèxic escrit d'ús comú relatiu 
a: 

· Llenguatge d'aula. 

3.5.1. Reconèixer lèxic escrit d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions, i inferir del 

3.5.1.1. Reconeix lèxic escrit d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions. 
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· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Família i amics. 

· Feina i ocupacions. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.). 

· Temps lliure, lleure i esport. 

context i del cotext, amb suport 
visual, els significats de paraules 
noves. 

3.5.1.2. Infereix del context i del 
cotext, amb suport visual, els sig-
nificats de paraules noves. 

3.6. Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques 

3.6.1. Reconèixer les principals 
convencions ortogràfiques, tipo-
gràfiques i de puntuació i els seus 
significats associats. 

3.6.1.1. Reconeix les principals 
convencions ortogràfiques, tipo-
gràfiques i de puntuació i els 
seus significats associats. 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS (WRITING) 

4.1. Estratègies de producció: 

Planificació 

· Mobilització i coordinació de les 
pròpies competències generals i 
comunicatives a fi de dur a terme 
eficaçment la tasca (repassar què 
se sap sobre el tema, què es pot o 
es vol dir, etc.). 

· Localització i ús adequat dels re-
cursos lingüístics o temàtics (ús 
d'un diccionari o gramàtica, ob-
tenció d'ajuda, etc.). 

Execució 

· Expressió del missatge amb 
claredat ajustant-se a cada mo-
del. 

· Reajustament de la tasca (em-
prendre una versió més modesta 
de la tasca) o el missatge (fer con-
cessions en el que realment li 
agradaria expressar), després de 
valorar les dificultats i els recursos 
disponibles. 

· Utilització dels coneixements 
previs per treure'n el màxim par-
tit. 

4.1.1. Escriure textos molt breus 
i d'estructura clara sobre temes 
quotidians o d'interès personal 
utilitzant les convencions orto-
gràfiques bàsiques i els signes de 
puntuació més comuns, amb un 
control raonable d'expressions i 
estructures senzilles, amb ajuda 
de models i amb un lèxic limitat 
d'ús freqüent. 

4.1.1.1. Completa un qüestionari 
molt senzill amb informació per-
sonal i relativa a la seva forma-
ció, ocupació, interessos o afici-
ons (p. ex., per subscriure's a una 
publicació digital, allotjar-se en 
un hotel, fer una compra en lí-
nia). 

4.1.1.2. Escriu notes, anuncis i 
missatges en suport digital (p.ex. 
WhatsApp, Edmodo, xarxes soci-
als, blogs, xats, etc.), en els quals 
es fan comentaris breus sobre 
activitats i situacions de la vida 
quotidiana i del seu interès. 

4.1.1.3. Escriu correspondència 
personal en la qual s'estableix i 
manté el contacte social (p. ex., 
amb amics en altres països) i s'in-
tercanvia informació personal 
del seu interès. 
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4.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres. 

· Costums, valors, creences i acti-
tuds. 

4.2.1. Incorporar a la producció 
del text escrit els coneixements 
socioculturals i sociolingüístics 
adquirits relatius a estructures 
socials i relacions interpersonals 
entre homes i dones i el seu en-
torn. 

4.2.1.1. Incorpora a la producció 
del text escrit els coneixements 
socioculturals i sociolingüístics 
adquirits relatius a estructures 
socials i relacions interpersonals 
entre homes i dones i el seu en-
torn. 

4.3. Funcions comunicatives 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats quotidianes. 

· Presentacions personals, narra-
ció d'accions habituals, descripció 
d'estats i situacions presents. 

· Petició i oferiment d'informació, 
indicacions, opinions i punts de 
vista. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

4.3.1. Produir o coproduir, amb 
ajuda de models, textos escrits 
molt breus en diferents suports, 
coherents i adequats al propòsit 
comunicatiu. 

4.3.1.1. Produeix, amb ajuda de 
models, textos escrits molt 
breus, coherents i adequats al 
propòsit comunicatiu. 

4.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

4.4.1. Mostrar control sobre un 
repertori limitat d'estructures 
sintàctiques d'ús habitual, i em-
prar per comunicar-se mecanis-
mes ajustats a la intenció comu-
nicativa. 

4.4.1.1. Mostra control sobre un 
repertori limitat d'estructures 
sintàctiques d'ús habitual. 

4.4.1.2. Empra per comunicar-se 
mecanismes senzills ajustats a la 
intenció comunicativa. 

4.5. Lèxic escrit d'ús comú (pro-
ducció) relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Família i amics. 

4.5.1. Conèixer i utilitzar un re-
pertori lèxic escrit limitat per co-
municar informació i opinions 
molt breus, simples i directes en 
situacions habituals i quotidia-
nes. 

4.5.1.1. Coneix i utilitza un reper-
tori lèxic escrit suficient per co-
municar informació i opinions 
molt breus, simples i directes en 
situacions habituals i quotidia-
nes. 
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· Feina i ocupacions. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.). 

· Temps lliure, lleure i esport. 

4.6. Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques 

4.6.1. Conèixer i aplicar de ma-
nera adequada els signes de pun-
tuació elementals (p. ex., punt, 
coma, etc.) i les regles ortogràfi-
ques bàsiques (p. ex., ús de ma-
júscules i minúscules). 

4.6.1.1. Coneix i aplica de ma-
nera adequada els signes de 
puntuació elementals (p. ex., 
punt, coma, etc.) i les regles or-
togràfiques bàsiques (p. ex., ús 
de majúscules i minúscules). 

1ESTRUCTURES SINTACTICODISCURSIVES. NIVELL 1. MÒDUL 1   

• Expressió de les relacions lògiques: conjunció (and), disjunció (or), oposició (but), causa (be-
cause). 

• Expressió de l'entitat: substantius comptables i incomptables, pronoms personals, articles 
determinats i indeterminats, adjectius demostratius, la possessió (adjectius i pronoms pos-
sessius, genitiu saxó). 

• Expressió de l'existència (p. ex., there is/are). 

• Expressió del temps: present simple (afirmació, negació i interrogació, Wh-questions, aux. 
questions). 

• Expressió de la quantitat (singular/plural, cardinal and ordinal numerals). 

• Expressió de les relacions espacials; preposicions i adverbis de lloc, posició, distància, proce-
dència i destinació. 

• Expressió de les relacions temporals puntuals (p. ex., five to (ten), divisions (p. ex., century, 
season), indicacions de temps (p. ex., early, late, when, before, after) durada (from…to), se-
qüència (first, next, last), freqüència (p. ex., often, usually). 

  

LLENGUA ESTRANGERA. NIVELL 1. MÒDUL 2 

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS (LISTENING) 

1.1. Estratègies de comprensió: 

· Mobilització d'informació prèvia 
sobre el tipus i el tema de la tasca. 

· Identificació del tipus textual, 
adaptant-hi la comprensió. 

1.1.1. Identificar la informació 
essencial, els punts principals i 
els detalls més rellevants en tex-
tos orals breus i ben estructurats, 
transmesos de viva veu o per 
mitjans tècnics i articulats a velo-
citat lenta, i que versin sobre as-
sumptes quotidians en situacions 
habituals o sobre temes generals 

1.1.1.1. Identifica el sentit gene-
ral i els punts principals d'indica-
cions, anuncis, missatges i comu-
nicats breus articulats de ma-
nera lenta i clara sobre assump-
tes quotidians en els àmbits per-
sonal, públic, educatiu i ocupaci-
onal, sempre que les condicions 
acústiques no distorsionin el 
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· Distinció de tipus de comprensió 
(sentit general, informació essen-
cial, punts principals, detalls relle-
vants). 

· Formulació d'hipòtesis sobre 
contingut i context. 

· Inferència i formulació d'hipòte-
sis sobre significats a partir de la 
comprensió d'elements significa-
tius, lingüístics i paralingüístics. 

· Reformulació d'hipòtesis a partir 
de la comprensió d'elements 
nous: paraules clau, soroll ambi-
ental, etc. 

o del propi camp d'interès en els 
àmbits personal, públic, educatiu 
o ocupacional, sempre que les 
condicions acústiques no distor-
sionin el missatge i es pugui tor-
nar a escoltar el que s'ha dit. 

missatge i es pugui tornar a es-
coltar el que s'ha dit. 

1.1.1.2. Entén l'essencial del que 
se li diu en transaccions i gesti-
ons quotidianes (p.ex., presenta-
cions, indicacions, horaris, 
preus, etc.). 

1.1.1.3. Identifica el sentit gene-
ral i els punts principals d'una 
conversa formal o informal entre 
dos o més interlocutors quan el 
tema li resulta conegut i el dis-
curs està articulat amb claredat i 
a velocitat lenta. 

1.1.1.4. Comprèn en una con-
versa informal en la qual parti-
cipa descripcions, narracions, 
punts de vista i opinions sobre 
assumptes pràctics de la vida di-
ària i sobre temes del seu interès 
quan se li parla amb claredat, a 
poc a poc i directament i si l'in-
terlocutor està disposat a repetir 
o reformular el que s'ha dit. 

1.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics: 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres (formal/infor-
mal); llenguatge no verbal. 

· Manifestacions culturals i artísti-
ques com ara cançons. 

1.2.1. Conèixer i utilitzar per 
comprendre el text els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics 
relatius a la vida quotidiana (hà-
bits d'estudi i de feina, activitats 
de lleure), condicions de vida 
(entorn, estructura social), rela-
cions interpersonals (entre ho-
mes i dones, a la feina, al centre 
educatiu, a les institucions), com-
portament (gests, expressions 
facials, ús de la veu, contacte vi-
sual) i convencions socials (cos-
tums, tradicions). 

1.2.1.1. Identifica alguns aspec-
tes socials i culturals dels països 
on es parla la llengua estrangera. 

1.2.1.2. Mostra interès pels as-
pectes socioculturals i sociolin-
güístics dels textos orals com a 
elements enriquidors del propi 
bagatge cultural. 

1.3. Funcions comunicatives 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats quotidianes. 

1.3.1. Distingir la funció o les fun-
cions comunicatives més relle-
vants del text (demanar informa-
ció, donar una ordre, fer un ofe-
riment, etc.) utilitzant un reper-
tori limitat dels exponents més 
habituals i els patrons discursius 

1.3.1.1. Identifica la funció o les 
funcions comunicatives més re-
llevants del text. 
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· Narració d'accions habituals, 
d'esdeveniments passats puntu-
als i habituals, descripció d'estats 
i situacions presents. 

· Petició i oferiment d'ajuda, infor-
mació, indicacions, opinions i 
punts de vista. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

bàsics (salutacions, inici i tanca-
ment d'una conversa, punts 
d'una descripció o narració breu, 
etc.). 

1.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

1.4.1. Aplicar a la comprensió del 
text els coneixements sobre els 
constituents i l'organització de 
patrons sintàctics i discursius 
d'ús freqüent en la comunicació 
oral. 

1.4.1.1. Reconeix els significats 
més comuns associats a patrons 
sintàctics i discursius d'ús fre-
qüent en la comunicació oral (p. 
ex., estructura interrogativa per 
demanar informació, respostes 
curtes, etc.). 

1.5. Lèxic oral d'ús comú relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Família i amics. 

· Feina i ocupacions. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.). 

· Temps lliure, lleure i esport. 

1.5.1. Reconèixer lèxic oral d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions, i inferir del 
context i del cotext, amb suport 
visual, els significats de paraules 
noves. 

1.5.1.1. Comprèn un repertori li-
mitat de lèxic oral d'ús comú re-
latiu a assumptes quotidians i a 
temes generals o relacionats 
amb els propis interessos. 

1.5.1.2. Infereix del context i del 
cotext, amb suport visual, els sig-
nificats de paraules noves. 

1.6. Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d'entonació 

1.6.1. Discriminar patrons so-
nors, accentuals, rítmics i d'ento-
nació d'ús comú i reconèixer els 
significats i les intencions comu-
nicatives generals relacionats 
amb aquests. 

1.6.1.1. Discrimina alguns pa-
trons sonors, accentuals, rítmics 
i d'entonació d'ús comú. 

1.6.1.2. Reconeix els significats i 
les intencions comunicatives ge-
nerals relacionades amb l'ento-
nació. 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ (SPEAKING) 
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2.1. Estratègies de producció: 

Planificació 

· Concepció del missatge amb 
claredat distingint-ne la idea o les 
idees principals i l'estructura bà-
sica. 

· Adequació del text al destinatari, 
context i canal, aplicant el registre 
i l'estructura de discurs adequats 
a cada cas. 

Execució 

· Expressió del missatge amb 
claredat i coherència, estructu-
rant-lo adequadament i ajustant-
se, si escau, als models i les fór-
mules de cada tipus de text. 

· Reajustament de la tasca (em-
prendre una versió més modesta 
de la tasca) o el missatge (fer con-
cessions en el que realment li 
agradaria expressar), després de 
valorar les dificultats i els recursos 
disponibles. 

· Utilització dels coneixements 
previs per treure'n el màxim par-
tit. 

· Compensació de les mancances 
lingüístiques mitjançant procedi-
ments lingüístics, (modificar pa-
raules de significat semblant, fer 
definicions simples, etc.) paralin-
güístics o paratextuals (demanar 
ajuda; assenyalar objectes; usar 
díctics o fer accions que aclareixin 
el significat; usar llenguatge cor-
poral culturalment pertinent com 
gests, expressions facials, postu-
res, contacte visual o corporal; 
proxèmica; usar sons extralingüís-
tics i qualitats prosòdiques con-
vencionals.). 

2.1.1. Produir o coproduir textos 
breus i comprensibles, tant en 
conversa cara a cara com per te-
lèfon o altres mitjans tècnics, en 
un registre neutre o informal, 
amb un llenguatge senzill, en els 
quals es dona, se sol·licita i s'in-
tercanvia informació sobre te-
mes d'importància en la vida 
quotidiana i assumptes coneguts 
o d'interès personal, educatiu o 
ocupacional encara que de vega-
des hi hagi pauses, vacil·lacions i 
rectificacions. 

2.1.1.1. Fa presentacions breus i 
molt senzilles, prèviament pre-
parades i assajades, ben estruc-
turades sobre temes quotidians i 
del seu interès: presentar-se i 
presentar els altres, donar infor-
mació bàsica sobre un mateix, la 
família i els companys; indicar les 
aficions i els interessos i les prin-
cipals activitats de la vida quoti-
diana. 

2.1.1.2. Respon a preguntes 
breus i molt senzilles dels oients 
sobre el contingut de les presen-
tacions. 

2.1.1.3. Du a terme amb èxit 
transaccions quotidianes molt 
senzilles (p. ex., demanar pel 
temps atmosfèric, dades perso-
nals, entorn, etc.). 

2.1.1.4. Participa en converses 
informals cara a cara en les quals 
s'estableix contacte social, s'in-
tercanvia informació personal i 
expressa opinions i punts de 
vista, demana i ofereix coses de 
forma senzilla. 
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2.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics: 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres; llenguatge no 
verbal. 

2.2.1. Incorporar a la producció 
oral, de manera guiada o amb 
ajuda de models, els coneixe-
ments socioculturals i sociolin-
güístics adquirits relatius a la vida 
quotidiana, respectant les nor-
mes de cortesia més importants i 
considerant la diversitat i les di-
ferències a l'aula des d'una pers-
pectiva inclusiva, com a element 
enriquidor. 

2.2.1.1. Incorpora a la producció 
oral alguns aspectes socials i cul-
turals dels països on es parla la 
llengua estrangera. 

2.2.1.2. Actua amb la propietat 
deguda en cada context i valora 
la diversitat com un element en-
riquidor. 

2.3. Funcions comunicatives: 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats quotidianes. 

· Presentacions personals, narra-
ció d'accions habituals, descripció 
d'estats i situacions presents i es-
deveniments passats. 

· Petició i oferiment d'informació, 
indicacions, opinions i punts de 
vista. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

2.3.1. Produir o coproduir, amb 
ajuda de models, textos orals 
breus i senzills en diferents su-
ports, coherents i adequats al 
propòsit comunicatiu. 

2.3.1.1. Produeix textos orals 
breus i senzills en diferents su-
ports, coherents i adequats al 
propòsit comunicatiu. 

2.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

2.4.1. Utilitzar els coneixements 
sobre els constituents i l'organit-
zació de patrons sintàctics i dis-
cursius d'ús freqüent en la comu-
nicació oral. 

2.4.1.1. Utilitza els patrons sin-
tàctics i discursius d'ús freqüent 
en la comunicació oral (p. ex., es-
tructura interrogativa per dema-
nar informació, respostes curtes, 
etc.). 

2.5. Lèxic oral d'ús comú (produc-
ció) relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

2.5.1. Conèixer i utilitzar un re-
pertori lèxic suficient per comu-
nicar informació, opinions i punts 
de vista breus, simples i directes 

2.5.1.1. Utilitza un repertori sufi-
cient de lèxic oral d'ús comú re-
latiu a assumptes quotidians i a 
temes generals o relacionats 
amb els propis interessos. 
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· Activitats de la vida diària. 

· Família i amics. 

· Feina i ocupacions. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.). 

· Temps lliure, lleure i esport. 

en situacions habituals i quotidi-
anes. 

2.6. Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d'entonació 

2.6.1. Pronunciar i entonar de 
manera clara i intel·ligible, en-
cara que resulti evident l'accent 
estranger o es cometin errors de 
pronunciació sempre que no in-
terrompin la comunicació. 

2.6.1.1. Pronuncia i entona de 
manera clara i intel·ligible, en-
cara que resulti evident l'accent 
estranger o es cometin errors de 
pronunciació sempre que no in-
terrompin la comunicació. 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS (READING) 

3.1. Estratègies de comprensió: 

· Mobilització d'informació prèvia 
sobre el tipus i el tema de la tasca. 

· Identificació del tipus textual, 
adaptant-hi la comprensió. 

· Distinció de tipus de comprensió 
(sentit general, informació essen-
cial, punts principals, detalls relle-
vants). 

· Formulació d'hipòtesis sobre 
contingut i context. 

· Inferència i formulació d'hipòte-
sis sobre significats a partir de la 
comprensió d'elements significa-
tius, lingüístics i paralingüístics. 

· Reformulació d'hipòtesis a partir 
de la comprensió de nous ele-
ments: paraules clau, etc. 

3.1.1. Identificar la informació 
essencial, els punts més relle-
vants i detalls importants en tex-
tos breus, senzills i ben estructu-
rats, tant en format imprès com 
en suport digital, que tractin 
d'assumptes quotidians, sobre 
temes pròxims als seus interes-
sos en els àmbits personal, pú-
blic, educatiu i ocupacional i que 
contenguin estructures senzilles i 
un lèxic suficient d'ús comú. 

3.1.1.1. Comprèn informació es-
sencial i localitza informació es-
pecífica en material informatiu 
senzill en suport físic o digital 
com diccionaris, anuncis, publici-
tat, fullets turístics, programaci-
ons culturals o d'esdeveniments, 
etc. 

3.1.1.2. Comprèn correspondèn-
cia personal en qualsevol format 
en la qual es parla d'un mateix; 
es descriuen persones, objectes i 
llocs; es narren esdeveniments 
presents o passats, i s'expressen 
sentiments i opinions sobre te-
mes generals, coneguts o del seu 
interès. 

3.1.1.3. Comprèn l'essencial 
d'històries de ficció o notícies 
breus, senzilles i ben estructura-
des. 

3.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics: 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres (formal/infor-
mal). 

· Manifestacions culturals i artísti-
ques com ara cançons. 

3.2.1. Conèixer i utilitzar per 
comprendre el text els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics 
relatius a la vida quotidiana i les 
relacions interpersonals entre 
homes i dones i el seu entorn. 

3.2.1.1. Identifica alguns aspec-
tes socials i culturals dels països 
on es parla la llengua estrangera. 

3.2.1.2. Mostra interès pels as-
pectes socioculturals i sociolin-
güístics dels textos escrits com a 
elements enriquidors del propi 
bagatge cultural. 
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3.3. Funcions comunicatives: 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones i d'activi-
tats quotidianes. 

· Presentacions personals, narra-
ció d'accions habituals, descripció 
d'estats i situacions presents i 
passades. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

3.3.1. Distingir la funció o les fun-
cions comunicatives més relle-
vants del text. 

3.3.1.1. Distingeix la funció o les 
funcions comunicatives més re-
llevants del text. 

3.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

3.4.1. Reconèixer i aplicar a la 
comprensió del text els constitu-
ents i l'organització d'estructures 
sintàctiques d'ús freqüent en la 
comunicació escrita. 

3.4.1.1. Reconeix i aplica a la 
comprensió del text els constitu-
ents i l'organització d'estructu-
res sintàctiques d'ús freqüent en 
la comunicació escrita. 

3.5. Lèxic escrit d'ús comú relatiu 
a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Família i amics. 

· Feina i ocupacions. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.). 

· Temps lliure, lleure i esport. 

3.5.1. Reconèixer lèxic escrit d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions, i inferir del 
context i del cotext, amb suport 
visual, els significats de paraules 
noves. 

3.5.1.1. Reconeix lèxic escrit d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions. 

3.5.1.2. Infereix del context i del 
cotext, amb suport visual, els sig-
nificats de paraules noves. 

3.6. Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques 

3.6.1. Reconèixer les principals 
convencions ortogràfiques, tipo-
gràfiques i de puntuació i els seus 
significats associats. 

3.6.1.1. Reconeix les principals 
convencions ortogràfiques, tipo-
gràfiques i de puntuació i els 
seus significats associats. 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS (WRITING) 
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4.1. Estratègies de producció: 

Planificació 

· Mobilització i coordinació de les 
pròpies competències generals i 
comunicatives a fi de fer eficaç-
ment la tasca (repassar què se sap 
sobre el tema, què es pot o es vol 
dir, etc.). 

· Localitzar i usar adequadament 
recursos lingüístics o temàtics (ús 
d'un diccionari o gramàtica, ob-
tenció d'ajuda, etc.). 

Execució 

· Expressió del missatge amb 
claredat ajustant-se a cada mo-
del. 

· Reajustament de la tasca (em-
prendre una versió més modesta 
de la tasca) o el missatge (fer con-
cessions en el que realment li 
agradaria expressar), després de 
valorar les dificultats i els recursos 
disponibles. 

· Utilització d'oracions simples i 
organització del text amb la sufi-
cient cohesió interna i coherència 
per transmetre el significat desit-
jat. 

· Utilització dels coneixements 
previs per treure'n el màxim par-
tit. 

4.1.1. Escriure textos breus, sen-
zills i d'estructura clara sobre te-
mes quotidians o d'interès per-
sonal utilitzant adequadament 
els recursos bàsics de cohesió, 
les convencions ortogràfiques 
bàsiques i els signes de puntua-
ció més comuns, amb un control 
raonable d'expressions i estruc-
tures senzilles, amb ajuda de mo-
dels i amb un lèxic limitat d'ús 
freqüent. 

4.1.1.1. Completa un qüestionari 
senzill amb informació personal i 
relativa a la seva formació, ocu-
pació, interessos o aficions (p. 
ex., per subscriure's a una publi-
cació digital, allotjar-se en un ho-
tel, fer una compra en línia, etc.). 

4.1.1.2. Escriu notes, anuncis i 
missatges en suport digital 
(WhatsApp, Edmodo, xarxes so-
cials, blogs, xats, etc.) en els 
quals es fan comentaris breus o 
es donen instruccions i indicaci-
ons relacionades amb activitats i 
situacions de la vida quotidiana i 
del seu interès o sobre temes 
d'actualitat. 

4.1.1.3. Escriu correspondència 
personal en la qual s'estableix i 
manté el contacte social (p. ex., 
amb amics en altres països), s'in-
tercanvia informació personals i 
s'expressen opinions de manera 
senzilla. 

4.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics: 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres; costums, va-
lors, creences i actituds. 

4.2.1. Incorporar a la producció 
del text escrit els coneixements 
socioculturals i sociolingüístics 
adquirits relatius a estructures 
socials i relacions interpersonals 
entre homes i dones i el seu en-
torn. 

4.2.1.1. Incorpora a la producció 
del text escrit els coneixements 
socioculturals i sociolingüístics 
adquirits relatius a estructures 
socials, relacions interpersonals, 
patrons d'actuació, comporta-
ment i convencions socials. 

4.3. Funcions comunicatives: 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

4.3.1. Produir o coproduir, amb 
ajuda de models, textos escrits 
molt breus en diferents suports, 
coherents i adequats al propòsit 
comunicatiu. 

4.3.1.1. Produeix, amb ajuda de 
models, textos escrits molt 
breus, coherents i adequats al 
propòsit comunicatiu. 
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· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats quotidianes. 

· Presentacions personals, narra-
ció d'accions habituals i descrip-
ció d'estats i situacions presents i 
passats. 

· Petició i oferiment d'informació, 
indicacions, opinions i punts de 
vista. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

4.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

4.4.1. Mostrar control sobre un 
repertori limitat d'estructures 
sintàctiques d'ús habitual i em-
prar per comunicar-se mecanis-
mes senzills ajustats a la intenció 
comunicativa. 

4.4.1.1. Mostra control sobre un 
repertori limitat d'estructures 
sintàctiques d'ús habitual. 

4.4.1.2. Empra per comunicar-se 
mecanismes senzills ajustats a la 
intenció comunicativa. 

4.5. Lèxic escrit d'ús comú (pro-
ducció) relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Família i amics. 

· Feina i ocupacions. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.). 

· Temps lliure, lleure i esport. 

4.5.1. Conèixer i utilitzar un re-
pertori lèxic escrit suficient per 
comunicar informació i opinions 
breus, simples i directes en situa-
cions habituals i quotidianes. 

4.5.1.1. Coneix i utilitza un reper-
tori lèxic escrit suficient per co-
municar informació i opinions 
breus, simples i directes en situ-
acions habituals i quotidianes. 

4.6. Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques. 

4.6.1. Conèixer i aplicar de ma-
nera adequada els signes de pun-
tuació elementals (p. ex., punt, 
coma) i les regles ortogràfiques 

4.6.1.1. Coneix i aplica de ma-
nera adequada els signes de 
puntuació elementals (p. ex., 
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bàsiques (p. ex., ús de majúscu-
les i minúscules). 

punt, coma) i les regles ortogrà-
fiques bàsiques (p. ex., ús de ma-
júscules i minúscules). 

1 ESTRUCTURES SINTACTICODISCURSIVES. NIVELL 1. MÒDUL 2   

· Expressió de les relacions lògiques: conjunció (and), disjun-
ció (or), oposició (but) i causa (because). 

· Expressió de l'entitat: substantius comptables i incomptables, pro-
noms personals, articles determinats i indeterminats, adjectius de-
mostratius, la possessió (adjectius i pronoms possessius, el genitiu 
saxó). 

· Expressió de l'existència (p. ex., there is/are, there was/were). 

· Expressió del temps present (simple present and continuous), pas-
sat (simple past), verbs regulars (afirmació, negació i interroga-
ció, Wh-questions, aux. questions, tags). 

· Expressió de la quantitat (singular/plural, cardinal and ordinal nu-
merals). 

· Expressió de les relacions espacials; preposicions i adverbis de lloc, 
posició, distància, procedència i destinació. 

· Expressió de les relacions temporals puntuals (p. ex., five to 
(ten), divisions (p. ex., century; season), indicacions de temps (p. 
ex., early, late, when, before, after, then), durada (from…to, during, 
since), seqüència (first, next, last), freqüència (p. ex., often, usu-
ally). 

  

  

LLENGUA ESTRANGERA. NIVELL 2. MÒDUL 1 

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS (LISTENING) 

1.1. Estratègies de comprensió: 

· Mobilització d'informació prèvia 
sobre el tipus i el tema de la tasca. 

· Identificació del tipus textual, 
adaptant-hi la comprensió. 

· Distinció de tipus de comprensió 
(sentit general, informació essen-
cial, punts principals, detalls relle-
vants). 

1.1.1. Identificar la informació 
essencial, els punts principals i 
els detalls més rellevants en tex-
tos orals breus i ben estructurats, 
transmesos de viva veu o per 
mitjans tècnics i articulats a velo-
citat lenta o mitjana i que versin 
sobre assumptes quotidians en 
situacions habituals o sobre te-
mes generals o del propi camp 
d'interès en els àmbits personal, 

1.1.1.1. Identifica el sentit gene-
ral i els punts principals d'indica-
cions, anuncis, missatges i comu-
nicats breus articulats de ma-
nera lenta i clara sobre assump-
tes quotidians en els àmbits per-
sonal, públic, educatiu i ocupaci-
onal, sempre que les condicions 
acústiques siguin bones. 

1.1.1.2. Entén l'essencial del que 
se li diu en transaccions i gesti-
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· Formulació d'hipòtesis sobre 
contingut i context. 

· Inferència i formulació d'hipòte-
sis sobre significats a partir de la 
comprensió d'elements significa-
tius, lingüístics i paralingüístics. 

· Reformulació d'hipòtesis a partir 
de la comprensió d'elements 
nous: paraules clau, soroll ambi-
ental, etc. 

públic, educatiu i ocupacional, 
sempre que les condicions acús-
tiques no distorsionin el missatge 
i es pugui tornar a escoltar el que 
s'ha dit. 

ons quotidianes (p. ex., presen-
tacions, indicacions, horaris, 
preus, etc.). 

1.1.1.3. Identifica el sentit gene-
ral i els punts principals d'una 
conversa formal o informal entre 
dos o més interlocutors quan el 
tema li resulta conegut i el dis-
curs està articulat amb claredat i 
a velocitat lenta o mitjana. 

1.1.1.4. Comprèn en una con-
versa informal en la que parti-
cipa, descripcions, narracions, 
punts de vista i opinions sobre 
assumptes pràctics de la vida di-
ària i sobre temes del seu interès 
quan se li parla amb claredat, a 
poc a poc i directament i si l'in-
terlocutor està disposat a repetir 
o reformular el que s'ha dit. 

1.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics: 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres (formal/infor-
mal); llenguatge no verbal. 

· Manifestacions culturals i artísti-
ques com ara cançons, textos lite-
raris, monuments, personatges, 
etc. 

1.2.1. Conèixer i utilitzar per 
comprendre el text els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics 
relatius a la vida quotidiana (hà-
bits d'estudi i de feina, activitats 
de lleure), condicions de vida 
(entorn, estructura social), rela-
cions interpersonals (entre ho-
mes i dones, a la feina, al centre 
educatiu, a les institucions), com-
portament (gests, expressions 
facials, ús de la veu, contacte vi-
sual) i convencions socials (cos-
tums, tradicions). 

1.2.1.1. Identifica alguns aspec-
tes socials i culturals dels països 
on es parla la llengua estrangera. 

1.2.1.2. Mostra interès pels as-
pectes socioculturals i sociolin-
güístics dels textos orals com a 
elements enriquidors del propi 
bagatge cultural. 

1.3. Funcions comunicatives: 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats quotidianes. 

· Narració d'accions habituals, 
d'esdeveniments passats puntu-
als i habituals, descripció d'estats 
i situacions presents. 

1.3.1. Distingir la funció o les fun-
cions comunicatives més relle-
vants del text (demanar informa-
ció, donar una ordre, fer un ofe-
riment, etc.) utilitzant un reper-
tori limitat dels exponents més 
habituals i els patrons discursius 
bàsics (salutacions, inici i tanca-
ment d'una conversa, punts 
d'una descripció o narració breu, 
etc.). 

1.3.1.1. Identifica la funció o les 
funcions comunicatives més re-
llevants del text. 
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· Petició i oferiment d'ajuda, infor-
mació, indicacions, opinions i 
punts de vista. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

1.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

1.4.1. Aplicar a la comprensió del 
text els coneixements sobre els 
constituents i l'organització de 
patrons sintàctics i discursius 
d'ús freqüent en la comunicació 
oral. 

1.4.1.1. Reconeix els significats 
més comuns associats a patrons 
sintàctics i discursius d'ús fre-
qüent en la comunicació oral (es-
tructura interrogativa per dema-
nar informació, respostes curtes, 
etc.). 

1.5. Lèxic oral d'ús comú relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.), temps at-
mosfèric. 

· Temps lliure, lleure i esport. 

· Alimentació i restauració. 

· Salut i cures físiques. 

1.5.1. Reconèixer lèxic oral d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions, i inferir del 
context i del cotext, amb suport 
visual, els significats de paraules 
noves. 

1.5.1.1. Comprèn un repertori li-
mitat de lèxic oral d'ús comú re-
latiu a assumptes quotidians i a 
temes generals o relacionats 
amb els propis interessos. 

1.5.1.2. Infereix del context i del 
cotext, amb suport visual, els sig-
nificats de paraules noves. 

1.6. Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d'entonació. 

1.6.1. Discriminar patrons so-
nors, accentuals, rítmics i d'ento-
nació d'ús comú, i reconèixer els 
significats i les intencions comu-
nicatives generals relacionats 
amb aquests. 

1.6.1.1. Discrimina patrons so-
nors, accentuals, rítmics i d'ento-
nació d'ús comú. 

1.6.1.2. Reconeix els significats i 
les intencions comunicatives ge-
nerals relacionades amb l'ento-
nació. 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ (SPEAKING) 

2.1. Estratègies de producció: 

Planificació 

2.1.1. Produir o coproduir textos 
breus i comprensibles, tant en 
conversa cara a cara com per te-
lèfon o altres mitjans tècnics, en 

2.1.1.1. Fa presentacions breus, 
assajades, ben estructurades i 
amb suport visual sobre temes 
quotidians i del seu interès amb 
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· Concepció del missatge amb 
claredat, distingint-ne la idea o les 
idees principals i l'estructura bà-
sica. 

· Adequació del text al destinatari, 
context i canal, aplicant el registre 
i l'estructura de discurs adequats 
a cada cas. 

Execució 

· Expressió del missatge amb 
claredat i coherència, estructu-
rant-lo adequadament i ajustant-
se, si escau, als models i les fór-
mules de cada tipus de text. 

· Reajustament de la tasca (em-
prendre una versió més modesta 
de la tasca) o el missatge (fer con-
cessions en el que realment li 
agradaria expressar), després de 
valorar les dificultats i els recursos 
disponibles. 

· Utilització dels coneixements 
previs per treure'n el màxim par-
tit. 

· Compensació de les mancances 
lingüístiques mitjançant procedi-
ments lingüístics (modificar pa-
raules de significat semblant, de-
finir o parafrasejar un terme o ex-
pressió), paralingüístics o para-
textuals (demanar ajuda; asse-
nyalar objectes; usar díctics o fer 
accions que aclareixin el signifi-
cat; usar llenguatge corporal cul-
turalment pertinent com gests, 
expressions facials, postures, con-
tacte visual o corporal; proxè-
mica; usar sons extralingüístics i 
qualitats prosòdiques convencio-
nals, etc.). 

un registre neutre o informal i 
amb un llenguatge senzill, en els 
quals es dona, se sol·licita i s'in-
tercanvia informació sobre te-
mes d'importància en la vida 
quotidiana i assumptes coneguts 
o d'interès personal, educatiu o 
ocupacional, encara que de ve-
gades hi hagi pauses, vacil·laci-
ons i rectificacions. 

coherència i claredat: presentar-
se i presentar els altres; donar in-
formació bàsica sobre un mateix, 
la família i els companys; indicar 
les aficions i els interessos i les 
principals activitats de la vida 
quotidiana, etc. 

2.1.1.2. Respon a preguntes 
breus i senzilles dels oients sobre 
el contingut de les presentaci-
ons. 

2.1.1.3. Du a terme amb èxit 
transaccions quotidianes senzi-
lles (demanar preus, l'hora, da-
des personals, etc.). 

2.1.1.4. Participa en converses 
informals cara a cara o per mit-
jans tècnics (telèfon, videocon-
ferència, etc.) en les quals s'esta-
bleix contacte social, s'intercan-
via informació personal, ex-
pressa opinions i punts de vista, 
fa invitacions i oferiments, de-
mana i ofereix coses, indicacions 
o instruccions, etc. 

2.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics 

2.2.1. Incorporar a la producció 
del text oral els coneixements so-
cioculturals i sociolingüístics ad-

2.2.1.1. Incorpora a la producció 
oral alguns aspectes socials i cul-
turals dels països on es parla la 
llengua estrangera. 
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· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres; costums, va-
lors, creences i actituds; llen-
guatge no verbal. 

quirits relatius a estructures soci-
als, relacions interpersonals, pa-
trons d'actuació, comportament 
i convencions socials, actuant 
amb la propietat deguda i res-
pectant les normes de cortesia 
més importants en els contextos 
respectius, considerant la diver-
sitat i les diferències a l'aula des 
d'una perspectiva inclusiva, com 
a element enriquidor. 

2.2.1.2. Actua amb la propietat 
deguda i respecta les normes de 
cortesia en cada moment. 

2.3. Funcions comunicatives: 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats quotidianes. 

· Presentacions personals, narra-
ció d'accions habituals, descripció 
d'estats i situacions presents i 
d'esdeveniments passats. 

· Petició i oferiment d'informació, 
indicacions, opinions i punts de 
vista. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

2.3.1. Produir o coproduir, amb 
ajuda de models, textos orals 
breus en diferents suports cohe-
rents i adequats al propòsit co-
municatiu. 

2.3.1.1. Produeix o coprodueix 
textos orals breus en diferents 
suports coherents i adequats al 
propòsit comunicatiu. 

2.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

2.4.1. Utilitzar els coneixements 
sobre els constituents i l'organit-
zació de patrons sintàctics i dis-
cursius d'ús freqüent en la comu-
nicació oral. 

2.4.1.1. Utilitza els patrons sin-
tàctics i discursius d'ús freqüent 
en la comunicació oral (estruc-
tura interrogativa per demanar 
informació, respostes curtes, 
etc.). 

2.5. Lèxic oral d'ús comú (produc-
ció) relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

2.5.1. Conèixer i utilitzar un re-
pertori lèxic suficient per comu-
nicar informació, opinions i punts 
de vista breus, simples i directes 

2.5.1.1. Utilitza un repertori limi-
tat de lèxic oral d'ús comú relatiu 
a assumptes quotidians i a temes 
generals o relacionats amb els 
propis interessos. 
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· Activitats de la vida diària. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.), temps at-
mosfèric. 

· Temps lliure, lleure i esport. 

· Alimentació i restauració. 

· Salut i cures físiques. 

en situacions habituals i quotidi-
anes. 

2.6. Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d'entonació 

2.6.1. Pronunciar i entonar de 
manera clara i comprensible, en-
cara que resulti evident l'accent 
estranger, o es cometin errors de 
pronunciació, sempre que no in-
terrompin la comunicació. 

2.6.1.1. Pronuncia i entona de 
manera clara i comprensible, en-
cara que resulti evident l'accent 
estranger, o es cometin errors 
de pronunciació, sempre que no 
interrompin la comunicació. 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS (READING)   

3.1. Estratègies de comprensió: 

· Mobilització d'informació prèvia 
sobre el tipus i el tema de la tasca. 

· Identificació del tipus textual, 
adaptant-hi la comprensió. 

· Distinció de tipus de comprensió 
(sentit general, informació essen-
cial, punts principals, detalls relle-
vants, etc.). 

· Formulació d'hipòtesis sobre 
contingut i context. 

· Inferència i formulació d'hipòte-
sis sobre significats a partir de la 
comprensió d'elements significa-
tius, lingüístics i paralingüístics. 

· Reformulació d'hipòtesis a partir 
de la comprensió de nous ele-
ments. 

3.1.1. Identificar la informació 
essencial, els punts més relle-
vants i detalls importants en tex-
tos breus i ben estructurats, tant 
en format imprès com en suport 
digital, que tractin d'assumptes 
quotidians, sobre temes pròxims 
als seus interessos en els àmbits 
personal, públic, educatiu, ocu-
pacional i que contenguin estruc-
tures senzilles i un lèxic d'ús 
comú. 

3.1.1.1. Comprèn informació es-
sencial i localitza informació es-
pecífica en textos informatius 
senzills en suport físic o digital 
com diccionaris, horaris, catà-
legs, llistes de preus, anuncis, 
publicitat, fullets turístics, pro-
gramacions culturals o d'esdeve-
niments, etc. 

3.1.1.2. Comprèn correspondèn-
cia personal en qualsevol format 
en la qual es parla d'un mateix; 
es descriuen persones, objectes i 
llocs; es narren esdeveniments 
presents o passats, i s'expressen 
sentiments, desitjos i opinions 
sobre temes generals, coneguts 
o del seu interès. 

3.1.1.3. Comprèn l'essencial 
d'històries de ficció o notícies 
breus i ben estructurades. 

3.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres (formal/infor-
mal). 

3.2.1. Conèixer i utilitzar per 
comprendre el text els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics 
relatius a la vida quotidiana (hà-
bits d'estudi i de feina, activitats 
de lleure, manifestacions artísti-
ques com la música o el cinema, 
etc.), condicions de vida (entorn, 

3.2.1.1. Identifica alguns aspec-
tes socials i culturals dels països 
on es parla la llengua estrangera. 

3.2.1.2. Mostra interès pels as-
pectes socioculturals i sociolin-
güístics dels textos escrits com a 
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· Manifestacions culturals i artísti-
ques com ara cançons, textos lite-
raris, monuments, personatges, 
etc. 

estructura social), relacions in-
terpersonals (entre homes i do-
nes, a la feina, al centre educatiu, 
a les institucions) i convencions 
socials (costums, tradicions). 

elements enriquidors del propi 
bagatge cultural. 

3.3. Funcions comunicatives 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats quotidianes. 

· Presentacions personals, narra-
ció d'accions habituals, descripció 
d'estats i situacions presents i 
d'esdeveniments passats. 

· Petició i oferiment d'informació, 
indicacions, opinions i punts de 
vista. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

3.3.1. Distingir la funció o les fun-
cions comunicatives més relle-
vants del text. 

3.3.1.1. Distingeix la funció o les 
funcions comunicatives més re-
llevants del text. 

3.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

3.4.1. Reconèixer i aplicar a la 
comprensió del text, els constitu-
ents i l'organització d'estructures 
sintàctiques d'ús freqüent en la 
comunicació escrita. 

3.4.1.1. Reconeix i aplica a la 
comprensió del text, els consti-
tuents i l'organització d'estructu-
res sintàctiques d'ús freqüent en 
la comunicació escrita. 

3.5. Lèxic escrit d'ús comú relatiu 
a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.), temps at-
mosfèric, etc. 

· Temps lliure, lleure i esport. 

3.5.1. Reconèixer lèxic escrit d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions i inferir del 
context i del cotext, amb suport 
visual, els significats de paraules 
noves. 

3.5.1.1. Reconeix lèxic escrit d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions. 
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· Alimentació i restauració. 

· Salut i cures físiques. 

3.6. Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques 

3.6.1. Reconèixer les principals 
convencions ortogràfiques, tipo-
gràfiques i de puntuació i, també, 
abreviatures i símbols d'ús comú 
(p. ex., %) i els seus significats as-
sociats. 

3.6.1.1. Reconeix les principals 
convencions ortogràfiques, tipo-
gràfiques i de puntuació i, 
també, abreviatures i símbols 
d'ús comú (p. ex., %) i els seus 
significats associats. 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS (WRITING) 

4.1. Estratègies de producció 

Planificació 

· Mobilització i coordinació de les 
pròpies competències generals i 
comunicatives a fi de fer eficaç-
ment la tasca (repassar què se sap 
sobre el tema, què es pot o es vol 
dir, etc.). 

· Localització i ús adequat dels re-
cursos lingüístics o temàtics (ús 
d'un diccionari o gramàtica, ob-
tenció d'ajuda, etc.). 

Execució 

· Expressió del missatge amb 
claredat ajustant-se als models i a 
les fórmules de cada tipus de text. 

· Reajustament de la tasca (em-
prendre una versió més modesta 
de la tasca) o el missatge (fer con-
cessions en el que realment li 
agradaria expressar), després de 
valorar les dificultats i els recursos 
disponibles. 

· Utilització d'oracions simples i 
organització del text amb la sufi-
cient cohesió interna i coherència 
per transmetre el significat vol-
gut. 

· Utilització dels coneixements 
previs per treure'n el màxim par-
tit. 

4.1.1. 

· Escriure, en paper o en suport 
electrònic, textos breus, senzills i 
d'estructura clara sobre temes 
quotidians o d'interès personal, 
en un registre formal, neutre o 
informal utilitzant adequada-
ment els recursos bàsics de co-
hesió, les convencions ortogràfi-
ques bàsiques i els signes de pun-
tuació més comuns, amb un con-
trol raonable d'expressions i es-
tructures senzilles i un lèxic d'ús 
freqüent de caràcter general. 

· Conèixer i aplicar estratègies 
adequades per elaborar textos 
escrits breus i d'estructura sim-
ple (p. ex., copiant formats, fór-
mules i models convencionals 
propis de cada tipus de text). 

4.1.1.1. Completa un qüestionari 
senzill amb informació personal i 
relativa a la seva formació, ocu-
pació, interessos o aficions (p. 
ex., per subscriure's a una publi-
cació digital, allotjar-se en un ho-
tel, fer una compra en línia, etc.). 

4.1.1.2. Escriu notes, anuncis i 
missatges (WhatsApp, Edmodo, 
xarxes socials, blogs, xats, etc.) 
en els quals es fan comentaris 
breus o es donen instruccions i 
indicacions relacionades amb ac-
tivitats i situacions de la vida 
quotidiana i del seu interès o so-
bre temes d'actualitat. 

4.1.1.3. Escriu correspondència 
personal en la qual s'estableix i 
es manté el contacte social (p. 
ex., amb amics en altres països), 
s'intercanvia informació, es des-
criuen en termes senzills esdeve-
niments importants i experièn-
cies personals, es donen instruc-
cions, es fan i accepten oferi-
ments i suggeriments (p. ex., es 
cancel·len, confirmen o modifi-
quen una invitació o uns plans) i 
s'expressen opinions de manera 
senzilla. 
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4.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres; costums, va-
lors, creences i actituds; llen-
guatge no verbal. 

· Manifestacions culturals i artísti-
ques com ara cançons, textos lite-
raris, monuments, personatges, 
etc. 

4.2.1. Incorporar a la producció 
del text escrit els coneixements 
socioculturals i sociolingüístics 
adquirits relatius a estructures 
socials, relacions interpersonals, 
patrons d'actuació i comporta-
ment i convencions socials res-
pectant les normes de cortesia 
més importants en els contextos 
respectius. 

4.2.1.1. Incorpora a la producció 
del text escrit els coneixements 
socioculturals i sociolingüístics 
adquirits relatius a estructures 
socials, relacions interpersonals, 
patrons d'actuació, comporta-
ment i convencions socials. 

4.2.1.2. Respecta les normes de 
cortesia més importants en els 
contextos respectius. 

4.3. Funcions comunicatives 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats quotidianes. 

· Presentacions personals, narra-
ció d'accions habituals, descripció 
d'estats i situacions presents i 
passades. 

· Petició i oferiment d'informació, 
indicacions, opinions i punts de 
vista. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, i els seus contraris. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

4.3.1. Produir o coproduir, amb 
ajuda de models, textos escrits 
breus en diferents suports cohe-
rents i adequats al propòsit co-
municatiu. 

4.3.1.1. Produeix, amb ajuda de 
models, textos escrits breus en 
diferents suports coherents i 
adequats al propòsit comunica-
tiu 

4.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

4.4.1. Mostrar control sobre un 
repertori limitat d'estructures 
sintàctiques d'ús habitual i em-
prar per comunicar-se mecanis-
mes senzills prou ajustats al con-
text i a la intenció comunicativa. 

4.4.1.1. Mostra control sobre un 
repertori limitat d'estructures 
sintàctiques d'ús habitual. 

4.4.1.2. Empra per comunicar-se 
mecanismes senzills prou ajus-
tats al context i a la intenció co-
municativa. 

4.5. Lèxic escrit d'ús comú (pro-
ducció) relatiu a: 

4.5.1. Conèixer i utilitzar un re-
pertori lèxic escrit suficient per 
comunicar informació, opinions i 

4.5.1.1. Coneix i utilitza un reper-
tori lèxic escrit suficient per co-
municar informació, opinions i 
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· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Divisions temporals (parts del 
dia, hores, mesos, etc.), temps at-
mosfèric. 

· Temps lliure, lleure i esport. 

· Alimentació i restauració. 

· Salut i cures físiques. 

punts de vista breus, simples i di-
rectes en situacions habituals i 
quotidianes. 

punts de vista breus, simples i di-
rectes en situacions habituals i 
quotidianes. 

4.6. Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques 

 
 
  

4.6.1. Conèixer i aplicar de ma-
nera adequada els signes de pun-
tuació elementals (p. ex., punt, 
coma), les regles ortogràfiques 
bàsiques (p. ex., ús de majúscu-
les i minúscules) i, també, les 
convencions ortogràfiques més 
habituals en la redacció de textos 
en suport electrònic (p. ex., cor-
reu electrònic, missatgeria ins-
tantània, etc.). 

4.6.1.1. Coneix i aplica de ma-
nera adequada els signes de 
puntuació elementals (p. ex., 
punt, coma), les regles ortogràfi-
ques bàsiques (p. ex., ús de ma-
júscules i minúscules) i, també, 
les convencions ortogràfiques 
més habituals en la redacció de 
textos en suport electrònic (p. 
ex., correu electrònic, missatge-
ria instantània, etc.). 

1ESTRUCTURES SINTACTICODISCURSIVES. NIVELL 2. MÒDUL 1 

· Expressió de les relacions lògiques: conjunció (and, too, also), disjunció (or), oposició/conces-
sió (but), causa (because). 

· Afirmació (affirmative sentences, short answers). 

· Negació (negative sentences with not, never, no; short answers). 

· Interrogació (Wh- questions, aux. questions; e.g. What is this?; tags). 

· Expressió de temps: passat (past simple and continuous, regular and irregular verbs), present (sim-
ple and continuous). 

· Expressió de l'existència (p. ex., there is/are i there was/were), l'entitat (countable, uncountable, 
collective and compound), noms, pronoms (subject, object, possessive, demonstrative). 

· Expressió de la quantitat (singular/plural) i de la qualitat (p. ex., really, quite; so; a little). 

· Expressió del temps: indications of time (ago, early, late), duration (from… to, during, un-
til, since), posteriority (afterwards, later), sequence (first, next, last) and frequency (e.g. often, usu-
ally). 

  

LLENGUA ESTRANGERA. NIVELL 2. MÒDUL 2 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS (LISTENING) 
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Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge 

1.1. Estratègies de comprensió 

· Mobilització d'informació prèvia 
sobre tipus de tasca i tema. 

· Identificació del tipus textual, 
adaptant-hi la comprensió. 

· Distinció de tipus de comprensió 
(sentit general, informació essen-
cial, punts principals, detalls relle-
vants). 

· Formulació d'hipòtesis sobre 
contingut i context. 

· Inferència i formulació d'hipòte-
sis a partir de la comprensió d'e-
lements significatius, lingüístics i 
paralingüístics. 

· Reformulació d'hipòtesis a partir 
de la comprensió de nous ele-
ments: paraules clau, soroll ambi-
ental, etc. 

1.1.1. 

· Identificar el sentit general, la 
informació essencial, els punts 
principals i els detalls més relle-
vants en textos orals breus o de 
longitud mitjana, clarament es-
tructurats i transmesos de viva 
veu o per mitjans tècnics articu-
lats a velocitat mitjana, en un re-
gistre formal, informal o neutre, i 
que tractin d'aspectes concrets o 
abstractes, de temes generals, 
sobre assumptes quotidians en 
situacions corrents o menys ha-
bituals, o sobre els propis in-
teressos en els àmbits personal, 
públic, educatiu i ocupacional, 
sempre que les condicions acús-
tiques no distorsionin el missatge 
i es pugui tornar a escoltar el que 
s'ha dit. 

· Conèixer i saber aplicar les es-
tratègies adequades per a la 
comprensió del sentit general, la 
informació essencial, els punts i 
les idees principals o els detalls 
rellevants del text. 

1.1.1.1. Capta els punts princi-
pals i detalls rellevants de mis-
satges enregistrats o de viva veu, 
clarament articulats, que con-
tenguin instruccions, indicacions 
o una altra informació, fins i tot 
de tipus tècnic (p. ex., com utilit-
zar un dispositiu). 

1.1.1.2. Entén l'essencial del que 
se li diu en transaccions i gesti-
ons quotidianes i estructurades 
o menys habituals (p. ex., en una 
farmàcia, un hospital, en una co-
missaria, etc.) si pot demanar 
confirmació d'alguns detalls. 

1.1.1.3. Identifica les idees prin-
cipals i els detalls més rellevants 
d'una conversa formal o infor-
mal entre dos o més interlocu-
tors que té lloc en presència 
seva, quan el tema li resulta 
conegut i el discurs està articulat 
amb claredat, a velocitat mitjana 
i en una varietat estàndard de la 
llengua. 

1.1.1.4. Comprèn, en una con-
versa informal en què participa, 
explicacions o justificacions de 
punts de vista i opinions sobre 
diversos assumptes d'interès 
personal, quotidians o menys ha-
bituals, i també la formulació 
d'hipòtesis, l'expressió de senti-
ments i la descripció d'aspectes 
abstractes de temes com, per 
exemple, la música, el cinema, la 
literatura o els temes d'actuali-
tat. 

1.1.1.5. Comprèn, en una con-
versa formal o entrevista en la 
qual participa (p. ex., en centres 
d'estudis o de feina) informació 
rellevant i detalls sobre assump-
tes pràctics relatius a activitats 
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acadèmiques o ocupacionals de 
caràcter habitual i predictible, 
sempre que pugui demanar que 
se li repeteixi, o aclareixi, alguna 
cosa del que se li ha dit. 

1.1.1.6. Distingeix, amb suport 
visual o escrit, les idees princi-
pals i informació rellevant en 
presentacions o xerrades ben es-
tructurades sobre temes educa-
tius, ocupacionals o del seu in-
terès (p. ex., sobre un tema aca-
dèmic o de divulgació científica o 
cultural) o documents audiovisu-
als (p. ex., televisió, anuncis pu-
blicitaris, sèries, pel·lícules, etc.). 

1.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres; costums, va-
lors, creences i actituds; llen-
guatge no verbal. 

· Manifestacions culturals i artísti-
ques com ara cançons, textos lite-
raris, monuments, personatges, 
etc. 

1.2.1. Conèixer i utilitzar per 
comprendre el text els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics 
relatius a la vida quotidiana (hà-
bits i activitats d'estudi, feina i 
lleure), condicions de vida (hàbi-
tat, estructura socioeconòmica), 
relacions interpersonals (genera-
cionals, entre homes i dones, a la 
feina, al centre educatiu, a les 
institucions), comportament 
(postures, expressions facials, ús 
de la veu, contacte visual, proxè-
mica) i convencions socials (acti-
tuds, valors). 

1.2.1.1. Identifica alguns aspec-
tes socials i culturals dels països 
on es parla la llengua estrangera. 

1.2.1.2. Mostra interès pels as-
pectes socioculturals i sociolin-
güístics dels textos orals com a 
elements enriquidors del propi 
bagatge cultural. 

1.3. Funcions comunicatives 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats. 

· Narració d'esdeveniments pas-
sats, puntuals i habituals; descrip-
ció d'estats i situacions presents, i 
expressió d'esdeveniments fu-
turs. 

· Petició i oferiment d'informació, 
indicacions, opinions i punts de 

1.3.1. Distingir la funció o les fun-
cions comunicatives més relle-
vants del text i un repertori dels 
seus exponents més comuns, i 
també patrons discursius d'ús 
freqüent relatius a l'organització 
i l'ampliació o la reestructuració 
de la informació (p. ex., nova en-
front de coneguda, exemplifica-
ció o resum). 

1.3.1.1. Identifica la funció o les 
funcions comunicatives més re-
llevants del text. 
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vista, consells, advertències i avi-
sos. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de la voluntat, la inten-
ció, la decisió, la promesa, l'ordre, 
l'autorització i la prohibició. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, l'esperança, la confi-
ança, la sorpresa, i els seus con-
traris. 

· Formulació de suggeriments, 
desitjos, condicions i hipòtesis. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

1.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

1.4.1. Aplicar a la comprensió del 
text els coneixements sobre els 
constituents i l'organització de 
patrons sintàctics i discursius 
d'ús freqüent en la comunicació 
oral i, també, els seus significats 
associats (p. ex., estructura inter-
rogativa per expressar sorpresa). 

1.4.1.1. Reconeix els significats 
més comuns associats a patrons 
sintàctics i discursius d'ús fre-
qüent en la comunicació oral (es-
tructura interrogativa per ex-
pressar sorpresa, etc.). 

1.5. Lèxic oral d'ús comú relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Habitatge, llar i entorn. 

· Feina i ocupacions. 

· Temps lliure, lleure i esport. 

· Viatges i vacances. 

· Medi ambient i entorn natural. 

· Tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

· Compres i activitats comercials. 

· Educació i estudi. 

1.5.1. Reconèixer lèxic oral d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions, i un reper-
tori limitat d'expressions i modis-
mes d'ús freqüent quan el con-
text o el suport visual en faciliten 
la comprensió. 

1.5.1.1. Comprèn un repertori li-
mitat de lèxic oral d'ús comú re-
latiu a assumptes quotidians i a 
temes generals o relacionats 
amb els propis interessos. 

1.5.1.2. Reconeix expressions i 
modismes d'ús comú relacionats 
amb temes quotidians amb su-
port visual. 
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1.6. Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d'entonació 

1.6.1. Discriminar patrons so-
nors, accentuals, rítmics i d'ento-
nació d'ús comú i reconèixer els 
significats i les intencions comu-
nicatives generals relacionats 
amb aquests. 

1.6.1.1. Discrimina patrons so-
nors, accentuals, rítmics i d'ento-
nació d'ús comú. 

1.6.1.2. Reconeix els significats i 
les intencions comunicatives ge-
nerals relacionades amb l'ento-
nació. 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ (SPEAKING) 

2.1. Estratègies de producció 

Planificació 

· Concepció del missatge amb 
claredat, distingint-ne la idea o les 
idees principals i l'estructura bà-
sica. 

· Adequació del text al destinatari, 
context i canal, aplicant el registre 
i l'estructura de discurs adequats 
a cada cas. 

Execució 

· Expressió del missatge amb 
claredat, coherència, estructu-
rant-lo adequadament i ajustant-
se, si escau, als models i fórmules 
de cada tipus de text. 

· Reajustament de la tasca (em-
prendre una versió més modesta 
de la tasca) o el missatge (fer con-
cessions en el que realment li 
agradaria expressar), després de 
valorar les dificultats i els recursos 
disponibles. 

· Utilització dels coneixements 
previs per treure'n el màxim par-
tit. 

· Compensació de les mancances 
lingüístiques mitjançant procedi-
ments lingüístics (modificar pa-
raules de significat semblant o de-
finir o parafrasejar un terme o ex-
pressió), paralingüístics o para-
textuals (demanar ajuda; asse-
nyalar objectes; usar díctics o fer 

2.1.1. 

· Produir o coproduir textos 
breus o de longitud mitjana en 
un registre formal, neutre o in-
formal, en els quals s'intercan-
vien informació, idees i opinions; 
es justifiquen de manera simple 
però suficient els motius d'acci-
ons i plans, i es formulen hipòte-
sis, encara que de vegades hi 
hagi pauses, vacil·lacions i rectifi-
cacions. 

· Conèixer i saber aplicar les es-
tratègies més adequades per 
produir textos orals monològics 
o diàlegs breus o de longitud mit-
jana d'estructura simple i clara, 
explorant els recursos de què es 
disposa i limitant l'expressió a 
aquests. 

2.1.1.1. Fa presentacions breus i 
assajades, ben estructurades, 
amb suport visual sobre temes 
del seu interès o estudis i les ex-
posa de forma coherent i amb 
claredat. 

2.1.1.2. Respon a preguntes 
breus i senzilles dels oients sobre 
el contingut de les presentaci-
ons. 

2.1.1.3. Se'n desfà correctament 
en gestions i transaccions quoti-
dianes com ara viatges, allotja-
ment, compres, etc. (sol·licitar 
informació, ajuda, explicacions, 
fer una reclamació, etc.) seguint 
normes de cortesia bàsiques. 

2.1.1.4. Participa en converses 
informals sobre assumptes quo-
tidians o menys habituals en les 
quals intercanvia informació i ex-
pressa i justifica breument opini-
ons i punts de vista, narra i des-
criu de forma coherent fets ocor-
reguts en el passat o plans de fu-
tur reals o inventats, formula hi-
pòtesis, fa suggeriments, de-
mana i dona indicacions o ins-
truccions amb cert detall, ex-
pressa i justifica sentiments, i 
descriu aspectes concrets i abs-
tractes de temes com, per exem-
ple, la música, el cinema, la lite-
ratura o els temes d'actualitat. 

2.1.1.5. Pren part en converses 
formals, entrevistes i reunions 
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accions que aclareixin el signifi-
cat; usar llenguatge corporal cul-
turalment pertinent com gests, 
expressions facials, postures, con-
tacte visual o corporal; proxè-
mica; usar sons extralingüístics i 
qualitats prosòdiques convencio-
nals). 

de caràcter acadèmic o ocupaci-
onal sobre temes habituals en 
aquests contextos, intercanvia 
informació pertinent sobre fets 
concrets, demana i dona instruc-
cions o solucions a problemes 
pràctics, planteja els seus punts 
de vista de manera senzilla i ex-
plica breument les seves accions, 
opinions i plans. 

2.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics: 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres; costums, va-
lors, creences i actituds; llen-
guatge no verbal. 

2.2.1. Incorporar a la producció 
del text els coneixements socio-
culturals i sociolingüístics adqui-
rits relatius a estructures socials, 
relacions interpersonals, patrons 
d'actuació, comportament i con-
vencions socials, actuant amb la 
propietat deguda. 

2.2.1.1. Incorpora a la producció 
oral alguns aspectes socials i cul-
turals dels països on es parla la 
llengua estrangera. 

2.2.1.2. Actua amb la propietat 
deguda i respecta les normes de 
cortesia de cada context. 

2.3. Funcions comunicatives: 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats. 

· Narració d'esdeveniments pas-
sats puntuals i habituals, descrip-
ció d'estats i situacions presents, i 
expressió d'esdeveniments fu-
turs. 

· Petició i oferiment d'informació, 
indicacions, opinions i punts de 
vista, consells, advertències i avi-
sos. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de la voluntat, la inten-
ció, la decisió, la promesa, l'ordre, 
l'autorització i la prohibició. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, l'esperança, la confi-
ança, la sorpresa, i els seus con-
traris. 

2.3.1. Dur a terme les funcions 
requerides pel propòsit comuni-
catiu utilitzant els exponents més 
comuns de les funcions esmenta-
des i els patrons discursius d'ús 
més freqüent per iniciar i con-
cloure el text adequadament, or-
ganitzar la informació de manera 
clara, ampliar-la amb exemples o 
resumir-la. 

2.3.1.1. Produeix o coprodueix 
textos orals breus en diferents 
suports coherents i adequats al 
propòsit comunicatiu. 
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· Formulació de suggeriments, 
desitjos, condicions i hipòtesis. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

2.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

2.4.1. Mostrar control, encara 
que amb alguna influència de la 
primera llengua o d'altres, sobre 
un repertori d'estructures sintàc-
tiques d'ús habitual i seleccionar 
els elements adequats de cohe-
rència i de cohesió textual per or-
ganitzar el discurs de manera 
senzilla però eficaç. 

2.4.1.1. Utilitza els patrons sin-
tàctics i discursius d'ús freqüent 
en la comunicació oral (p. ex., es-
tructura interrogativa per dema-
nar informació, respostes curtes, 
ús de connectors, etc.). 

2.5. Lèxic oral d'ús comú (produc-
ció) relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Habitatge, llar i entorn. 

· Feina i ocupacions. 

· Temps lliure, lleure i esport. 

· Viatges i vacances. 

· Medi ambient i entorn natural. 

· Tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

· Compres i activitats comercials. 

· Educació i estudi. 

2.5.1. Conèixer i utilitzar lèxic 
oral d'ús comú relatiu a assump-
tes quotidians i a temes generals 
o relacionats amb els propis in-
teressos, estudis i ocupacions, i 
un repertori limitat d'expressions 
i modismes d'ús freqüent. 

2.5.1.1. Utilitza un repertori sufi-
cient de lèxic oral d'ús comú re-
latiu a assumptes quotidians i a 
temes generals o relacionats 
amb els interessos propis. 

2.6. Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d'entonació 

2.6.1. Pronunciar i entonar de 
manera clara i comprensible, en-
cara que els interlocutors puguin 
necessitar repeticions en l'articu-
lació de paraules menys fre-
qüents en les quals es poden co-
metre errors que no interrompin 
la comunicació. 

2.6.1.1. Pronuncia i entona de 
manera clara i comprensible, en-
cara que es cometin errors de 
pronunciació, especialment en 
paraules menys comuns, sempre 
que no interrompin la comunica-
ció. 

2.6.2. Mantenir el ritme del dis-
curs amb prou fluïdesa per fer 
comprensible el missatge quan 
les intervencions són breus o de 
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longitud mitjana, encara que pu-
guin produir-se pauses, vacil·laci-
ons o reformulacions del que es 
vol expressar. 

2.6.3. Interactuar de manera 
senzilla però efectiva en inter-
canvis clarament estructurats 
utilitzant fórmules o indicacions 
habituals per prendre o cedir el 
torn de paraula, encara que es 
pugui necessitar l'ajuda de l'in-
terlocutor. 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS (READING) 

3.1. Estratègies de comprensió 

· Mobilització d'informació prèvia 
sobre el tipus i el tema de la tasca. 

· Identificació del tipus textual, 
adaptant-hi la comprensió. 

· Distinció de tipus de comprensió 
(sentit general, informació essen-
cial, punts principals, detalls relle-
vants). 

· Formulació d'hipòtesis sobre 
contingut i context. 

· Inferència i formulació d'hipòte-
sis a partir de la comprensió d'e-
lements significatius, lingüístics i 
paralingüístics. 

· Reformulació d'hipòtesis a partir 
de la comprensió de nous ele-
ments. 

 
 
 
 
  

3.1.1. 

· Identificar la informació essen-
cial, els punts més rellevants i els 
detalls importants en textos, tant 
en format imprès com en suport 
digital, breus o de longitud mit-
jana, ben estructurats, escrits en 
un registre formal, informal o 
neutre, que tractin d'assumptes 
quotidians o menys habituals, de 
temes d'interès o rellevants per 
als propis estudis, ocupació o 
feina i que contenguin estructu-
res i un lèxic d'ús comú, tant de 
caràcter general com més espe-
cífic. 

· Conèixer i saber aplicar les es-
tratègies adequades per a la 
comprensió del sentit general, la 
informació essencial, els punts i 
les idees principals o els detalls 
rellevants del text. 

3.1.1.1. Identifica informació re-
llevant en instruccions detalla-
des sobre l'ús d'aparells, disposi-
tius o programes informàtics i 
sobre la realització d'activitats i 
normes de seguretat o de convi-
vència. 

Entén el sentit general, els punts 
principals i informació rellevant 
d'anuncis i comunicacions de ca-
ràcter públic, institucional o cor-
poratiu i clarament estructurats, 
relacionats amb assumptes del 
seu interès personal, acadèmic o 
ocupacional. 

3.1.1.2. Comprèn correspondèn-
cia personal en qualsevol suport, 
incloent-hi fòrums en línia o 
blogs, en la qual es descriuen 
amb cert detall fets i experièn-
cies, impressions i sentiments; es 
narren fets i experiències, reals o 
imaginaris, i s'intercanvien infor-
mació, idees i opinions. 

3.1.1.3. Entén informació especí-
fica de caràcter concret en pàgi-
nes web i altres materials de re-
ferència o consulta clarament 
estructurats (p. ex., enciclopè-
dies, diccionaris, presentacions, 
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etc.) sobre temes relatius a ma-
tèries acadèmiques o assumptes 
ocupacionals. 

3.1.1.4. Comprèn els aspectes 
generals i els detalls més relle-
vants de textos de ficció i de tex-
tos literaris contemporanis sen-
zills ben estructurats i en una va-
riant estàndard de la llengua. 

3.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics: 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres; costums, va-
lors, creences i actituds; llen-
guatge no verbal. 

· Manifestacions culturals i artísti-
ques com ara cançons, textos lite-
raris, monuments, personatges, 
etc. 

3.2.1. Conèixer i utilitzar per 
comprendre el text els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics 
relatius a la vida quotidiana (hà-
bits i activitats d'estudi, feina i 
lleure), condicions de vida (hàbi-
tat, estructura socioeconòmica), 
relacions interpersonals (genera-
cionals, entre homes i dones, a la 
feina, al centre educatiu, a les 
institucions), convencions socials 
(actituds, valors) i, també, els as-
pectes culturals generals que 
permetin comprendre el text. 

3.2.1.1. Identifica alguns aspec-
tes socials i culturals dels països 
on es parla la llengua estrangera. 

3.2.1.2. Mostra interès pels as-
pectes socioculturals i sociolin-
güístics dels textos escrits com a 
elements enriquidors del propi 
bagatge cultural. 

3.3. Funcions comunicatives 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats. 

· Narració d'esdeveniments pas-
sats, puntuals i habituals; descrip-
ció d'estats i situacions presents, i 
expressió d'esdeveniments fu-
turs. 

· Petició i oferiment d'informació, 
indicacions, opinions i punts de 
vista, consells, advertències i avi-
sos. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de la voluntat, la inten-
ció, la decisió, la promesa, l'ordre, 
l'autorització i la prohibició. 

3.3.1. Distingir la funció o les fun-
cions comunicatives més relle-
vants del text i un repertori dels 
seus exponents més comuns i, 
també, patrons discursius d'ús 
freqüent relatius a l'organització 
i l'ampliació o la reestructuració 
de la informació (p. ex., nova en-
front de coneguda, exemplifica-
ció, resum). 

3.3.1.1. Distingeix la funció o les 
funcions comunicatives més re-
llevants del text. 
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· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, l'esperança, la confi-
ança, la sorpresa, i els seus con-
traris. 

· Formulació de suggeriments, 
desitjos, condicions i hipòtesis. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

3.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

3.4.1. Reconèixer i aplicar a la 
comprensió del text els constitu-
ents i l'organització de patrons 
sintàctics d'ús freqüent en la co-
municació escrita i, també, els 
seus significats associats. 

3.4.1.1. Reconeix i aplica a la 
comprensió del text els constitu-
ents i l'organització d'estructu-
res sintàctiques d'ús freqüent en 
la comunicació escrita. 

3.5. Lèxic oral d'ús comú relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Habitatge, llar i entorn. 

· Feina i ocupacions. 

· Temps lliure, lleure i esport. 

· Viatges i vacances. 

· Medi ambient i entorn natural. 

· Tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

· Compres i activitats comercials. 

· Educació i estudi. 

3.5.1. Reconèixer lèxic escrit d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions, i un reper-
tori limitat d'expressions i modis-
mes d'ús freqüent quan el con-
text o el suport visual faciliten la 
comprensió. 

3.5.1.1. Reconeix lèxic escrit d'ús 
comú relatiu a assumptes quoti-
dians i a temes generals o relaci-
onats amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions. 

3.6. Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d'entonació 

3.6.1. Reconèixer les principals 
convencions de format, tipogrà-
fiques, ortogràfiques i de puntu-
ació i, també, abreviatures i sím-
bols d'ús comú i més específic i 
els seus significats associats. 

3.6.1.1. Reconeix les principals 
convencions ortogràfiques, tipo-
gràfiques i de puntuació i, 
també, abreviatures i símbols 
d'ús comú i els seus significats 
associats. 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ WRITING 

4.1. Estratègies de producció 4.1.1. 4.1.1.1. Completa un qüestionari 
detallat amb informació perso-
nal, acadèmica o laboral (p. ex., 
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Planificació 

· Mobilització i coordinació de les 
pròpies competències generals i 
comunicatives a fi de fer eficaç-
ment la tasca (repassar què se sap 
sobre el tema, què es pot o es vol 
dir, etc.). 

· Localització i ús adequat dels re-
cursos lingüístics o temàtics (ús 
d'un diccionari o gramàtica, ob-
tenció d'ajuda, etc.). 

Execució 

· Expressió del missatge amb 
claredat ajustant-se als models i 
fórmules de cada tipus de text. 

· Reajustament de la tasca (em-
prendre una versió més modesta 
de la tasca) o el missatge (fer con-
cessions en el que realment li 
agradaria expressar) després de 
valorar les dificultats i els recursos 
disponibles. 

· Utilització d'oracions simples i 
organització del text amb la sufi-
cient cohesió interna i coherència 
per transmetre el significat desit-
jat. 

· Utilització dels coneixements 
previs per treure'n el màxim par-
tit. 

· Escriure en paper o en suport 
electrònic textos breus o de lon-
gitud mitjana, coherents i d'es-
tructura clara, sobre temes d'in-
terès personal o assumptes quo-
tidians o menys habituals en un 
registre formal, neutre o infor-
mal, utilitzant adequadament els 
recursos de cohesió, les conven-
cions ortogràfiques i els signes de 
puntuació més comuns, i mos-
trant un control raonable d'ex-
pressions i estructures senzilles i 
un lèxic d'ús freqüent tant de ca-
ràcter general com més específic 
dins la pròpia àrea d'especialitza-
ció o d'interès. 

escriu el seu currículum en for-
mat electrònic seguint, p. ex., el 
model Europass). 

· Conèixer i aplicar estratègies 
adequades per elaborar textos 
escrits breus o de longitud mit-
jana, p. ex., refrasejant estructu-
res a partir d'altres textos de ca-
racterístiques i propòsits comu-
nicatius similars, o redactant es-
borranys previs. 

4.1.1.2. Pren notes, missatges i 
apunts amb informació senzilla i 
rellevant sobre assumptes habi-
tuals i aspectes concrets en els 
àmbits personal, acadèmic i ocu-
pacional dins la seva especialitat 
o àrea d'interès. 

4.1.1.3. Escriu notes, anuncis, 
missatges i comentaris breus, en 
qualsevol suport, en els quals 
sol·licita i transmet informació i 
opinions senzilles i ressalta els 
aspectes que li resulten impor-
tants (p. ex., en una web o adre-
çats a un professor o un com-
pany). 

4.1.1.4. Escriu correspondència 
personal i participa en fòrums, 
blogs i xats en els quals descriu 
experiències, impressions i senti-
ments; narra, de forma lineal i 
coherent, fets relacionats amb el 
seu àmbit d'interès, activitats i 
experiències passades (p. ex., so-
bre un viatge) o fets imaginaris, i 
intercanvia informació i idees so-
bre temes concrets, assenyalant 
els aspectes que li semblen im-
portants i justificant breument 
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les seves opinions sobre aques-
tes. 

4.2. Aspectes socioculturals i soci-
olingüístics 

· Convencions socials, normes de 
cortesia i registres; costums, va-
lors, creences i actituds; llen-
guatge no verbal. 

4.2.1. Incorporar a la producció 
del text escrit els coneixements 
socioculturals i sociolingüístics 
adquirits relatius a estructures 
socials, relacions interpersonals, 
patrons d'actuació, comporta-
ments i convencions socials, res-
pectant les normes de cortesia 
més importants en els contextos 
respectius. 

4.2.1.1. Incorpora a la producció 
del text escrit els coneixements 
socioculturals i sociolingüístics 
adquirits relatius a estructures 
socials, relacions interpersonals, 
patrons d'actuació, comporta-
ments i convencions socials. 

4.2.1.2. Respecta les normes de 
cortesia més importants en els 
contextos respectius. 

4.3. Funcions comunicatives 

· Iniciació i manteniment de rela-
cions personals i socials. 

· Descripció de qualitats físiques i 
abstractes de persones, objectes, 
llocs i activitats. 

· Narració d'esdeveniments pas-
sats puntuals i habituals, descrip-
ció d'estats i situacions presents i 
expressió d'esdeveniments fu-
turs. 

· Petició i oferiment d'informació, 
indicacions, opinions i punts de 
vista, consells, advertències i avi-
sos. 

· Expressió del coneixement, la 
certesa, el dubte i la conjectura. 

· Expressió de la voluntat, la inten-
ció, la decisió, la promesa, l'ordre, 
l'autorització i la prohibició. 

· Expressió de l'interès, l'aprova-
ció, l'estimació, la simpatia, la sa-
tisfacció, l'esperança, la confi-
ança, la sorpresa, i els seus con-
traris. 

· Formulació de suggeriments, 
desitjos, condicions i hipòtesis. 

· Establiment i manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 

4.3.1. Dur a terme les funcions 
requerides pel propòsit comuni-
catiu utilitzant un repertori d'ex-
ponents comuns de les funcions 
esmentades i els patrons discur-
sius habituals per iniciar i con-
cloure el text escrit adequada-
ment, organitzar la informació de 
manera clara, ampliar-la amb 
exemples o resumir-la. 

4.3.1.1. Produeix, amb ajuda de 
models, textos escrits en dife-
rents suports, coherents i ade-
quats al propòsit comunicatiu. 
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4.4. Estructures sintacticodiscur-
sives1 

4.4.1. Mostrar control, encara 
que amb alguna influència de la 
primera llengua o d'altres, sobre 
un ampli repertori d'estructures 
sintàctiques comunes, i seleccio-
nar els elements adequats de co-
herència i de cohesió textual per 
organitzar el discurs de manera 
senzilla però eficaç. 

4.4.1.1. Mostra control sobre un 
repertori general d'estructures 
sintàctiques d'ús habitual. 

4.4.1.2. Empra per comunicar-se 
mecanismes senzills prou ajus-
tats al context i a la intenció co-
municativa. 

4.5. Lèxic oral d'ús comú (produc-
ció) relatiu a: 

· Llenguatge d'aula. 

· Identificació personal. 

· Activitats de la vida diària. 

· Habitatge, llar i entorn. 

· Feina i ocupacions. 

· Temps lliure, lleure i esport. 

· Viatges i vacances. 

· Medi ambient i entorn natural. 

· Tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

· Compres i activitats comercials. 

· Educació i estudi. 

4.5.1. Conèixer i utilitzar lèxic es-
crit d'ús comú relatiu a assump-
tes quotidians i temes generals 
relacionats amb els propis in-
teressos, estudis, ocupacions, i 
un repertori limitat d'expressions 
i modismes d'ús freqüent. 

4.5.1.1. Coneix i utilitza un reper-
tori lèxic escrit general per co-
municar informació, opinions i 
punts de vista breus, simples i di-
rectes en situacions habituals i 
quotidianes. 

4.6. Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques 

4.6.1. Utilitzar les convencions 
ortogràfiques, de puntuació i de 
format més freqüents amb una 
correcció raonable de manera 
que es comprengui el missatge, 
encara que pot donar-se alguna 
influència de la primera o d'altres 
llengües; saber emprar els recur-
sos bàsics de processament de 
textos per corregir els errors or-
togràfics que es produeixen en 
format electrònic, i adaptar-se a 
les convencions comunes d'es-
criptura de textos a internet (p. 
ex., abreviacions o d'altres en 
xats). 

4.6.1.1. Coneix i aplica de ma-
nera adequada els signes de 
puntuació freqüents, les regles 
ortogràfiques bàsiques i les con-
vencions ortogràfiques més ha-
bituals en la redacció de textos 
en suport electrònic (p. ex., cor-
reu electrònic, missatgeria ins-
tantània, etc.). 

1 ESTRUCTURES SINTACTICODISCURSIVES. NIVELL 2. MÒDUL 2 
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· Expressió de les relacions lògiques: conjunció (both… and), disjunció (or), oposició/concessió 
(not…, but, … though), causa (because (of) ), finalitat (to +infinitive, for), comparació 
(adj. as, less/more + adj./adv. (than), the highest in the world), resultat (so, so that) i condició (if). 

· Afirmació (affirmative sentences, tags, Me too, Think / Hope so). 

· Exclamació (what + (adj.) + noun, e.g. What beautiful horses!) 

· Negació (negative sentences with not, never, no; negative tags). 

· Interrogació (Wh- questions, aux. questions, e.g. What is the book about?, tags). 

· Expressió de temps: passat (past simple and continuous, present perfect), present (simple and con-
tinuous present), futur (going to, will, present simple and continuous). 

· Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences), capacitat (can, be able), possibili-
tat/probabilitat (may, might, perhaps), necessitat (must, need, have to), obligació (have to, must), 
permís (may, could, allow), intenció (present continuous). 

· Expressió d'espai (prepositions and adverbs of location, position and distance). 

· Expressió de temps (points (e.g. at midnight), divisions (e.g. term), and indications of time 
(ago, early, late), duration (from… to, during, until, since), anteriority (already, yet), posteriority (af-
terwards, later), sequence (first, second, after that, finally), simultaneousness (just when), fre-
quency (e.g. twice/ four times a week, daily). 

· Expressió de manera (adv. and phrases of manner, e.g. carefully, in a hurry). 

 

Criteris de qualificació 

L’avaluació és continua, això implica que partim d’una prova inicial per detectar el nivell de l’alumne 
i possibles mancances. A continuació, i al llarg del curs, aplicarem l’avaluació formativa i sumativa. Els 
criteris de qualificació tendran en compte els estàndards d’aprenentatge i els criteris d’avaluació es-
mentats en aquesta concreció curricular. 

Es faran diverses proves específiques orals i escrites a cada avaluació amb activitats similars a les 
fetes a classe i a casa. Es tindran també en compte les notes diàries, reflex del treball, interès, parti-
cipació i actitud de l’alumne. També hi haurà una prova de recuperació a final de cada quadrimestre, 
per aquells alumnes que no hagin pogut assolir el mínims. 

 

Criteris metodològics 

 

La metodologia ha de ser flexible, oberta, basada en l’autoaprenentatge i ha de tenir en compte les 
experiències, de manera que respongui a les capacitats, als interessos, a les necessitats i a la dispo-
nibilitat horària de les persones adultes.  

Ha de tenir com a finalitat potenciar l’adquisició, consolidació i ampliació de les competències clau 
de l’aprenentatge permanent mitjançant processos d’aprenentatges significatius per a l’alumne con-
nectats amb les vivències quotidianes de les persones adultes.  

El disseny de les activitats formatives ha de partir del bagatge cultural i les experiències prèvies de 
l’alumnat i ha de respondre a les seves capacitats, interessos i necessitats.  
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Les tasques proposades han de facilitar l’autoaprenentatge i el desenvolupament de l’autonomia, la 
iniciativa personal i la responsabilitat cap a un aprenentatge permanent que fomenti l’èxit en l’actual 
i en el futur itinerari formatiu. 

 

1.2.2. Àmbit Cientificotecnològic. 

Objectius 

1. Cercar, seleccionar i elaborar informació científica i valorar-ne la fiabilitat. Elaborar i contrastar 

idees de contingut científic i matemàtic entre alumnes, grup i professor de forma coherent utilitzant 

amb propietat les expressions matemàtiques i científiques, les seves representacions (taules, gràfi-

ques, diagrames, mapes i d'altres) i el llenguatge oral, visual i escrit. 

2. Desenvolupar les habilitats de raonament i pensament pròpies de l'activitat matemàtica i de la 

investigació científica, com ara el desenvolupament del sentit numèric; la selecció i aplicació d'estra-

tègies de càlcul i resolució de problemes; la formulació d'hipòtesis o models; el raonament deductiu 

i inductiu; la identificació de patrons i relacions, i la reflexió i la justificació de les conclusions amb la 

finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre canvis i problemes que es produeixen a la 

natura i a la societat. 

3. Utilitzar adequadament les tècniques de recollida d'informació i de mesura i les seves diferents 

formes de representació per analitzar i interpretar les dades obtingudes. 

4. Aplicar, transferir i interrelacionar el coneixement científic i matemàtic a diferents contextos d'ac-

ció i de resolució de problemes de la vida quotidiana de manera que puguin emprar-se de forma 

funcional, creativa, analítica i crítica. 

5. Valorar la importància dels mesuraments tant en la vida quotidiana com en l'àmbit científic i aplicar 

procediments (instruments, fórmules o algun altre) per obtenir mesures de manera directa o indi-

recta i fer estimacions en diferents contextos. 

6. Reconèixer, descriure i analitzar figures planes i cossos geomètrics; identificar les que són presents 

a l'entorn i emprar les seves propietats i relacions per interpretar millor aquest entorn; resoldre pro-

blemes; gaudir de la bellesa que generen, i desenvolupar la creativitat i la imaginació. 

7. Reconèixer situacions d'incertesa, i valorar i usar la probabilitat com a mesura d'aquesta incertesa 

i per superar prejudicis habitualment associats a algunes d'aquestes situacions. 

8. Utilitzar apropiadament els mitjans tecnològics (calculadora, ordinador, programari i internet), els 

materials manipulables (àbac, daus, etc.) i les estratègies de càlcul per fer investigacions, recollir i 

tractar informació, resoldre problemes i comunicar els resultats obtinguts fent servir els llenguatges 

i suport adequats. 

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

així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per avançar cap a la sostenibilitat, fent 
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atenció als problemes amb què es troba avui la humanitat, especialment els que afecten més direc-

tament les Illes Balears. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de 

la necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la importància de pro-

moure'l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a conservar-lo. 

10. Mantenir una actitud positiva durant la resolució d'un problema o la realització d'una investigació 

i demostrar perseverança en la recerca, iniciativa i autonomia en la presa de decisions i confiança en 

l'èxit, amb l'objectiu de millorar les capacitats necessàries per integrar-se a la societat. 

11. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i comunitària i facilitar 

estratègies que permetin fer front als usos de la societat actual en aspectes relacionats amb l'alimen-

tació, el consum, les drogodependències, la sexualitat i la pràctica esportiva. 

12. Comprendre les grans teories de la ciència i utilitzar-les per interpretar fets rellevants de la vida 

quotidiana, així com per analitzar i valorar les repercussions del desenvolupament tecnològic i cien-

tífic. 

13. Reconèixer la utilitat en els diferents àmbits de la vida (laboral, publicitari, lúdic, etc.) dels conei-

xements i formes de raonar pròpies de la ciència. 

14. Analitzar autònomament i críticament qüestions científiques socialment controvertides, argu-

mentar les opinions pròpies tenint en compte les de les altres persones i aportant evidències i raons 

fonamentades en el coneixement científic, i tendir a actuar de forma conseqüent, responsable i soli-

dària. 

15. Valorar les aportacions de les disciplines científiques com a eines de progrés i benestar i enten-

dre'n el caràcter canviant i progressiu en funció de les contínues recerques i descobriments. 

 

COMPETÈNCIES CLAU 

Comunicació lingüística 

L'aprenentatge d'aquest àmbit requereix la pràctica de diferents destreses adquirides per l'ús habi-

tual de la llengua que impliquen diferents modalitats de comunicació i accés a suports d'informació 

múltiples, amb textos en diversos formats. L'àmbit cientificotecnològic hi contribueix introduint el 

maneig de textos en format científic; tenint sempre present, a més, que el llenguatge és un instru-

ment humà bàsic perquè permet raonar. 

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

Tant la interpretació de fets com l'experimentació en l'àmbit cientificotecnològic impliquen la com-

prensió i el maneig del sistema numèric, la realització de càlculs, l'estimació i el càlcul de magnituds, 

la situació en l'espai, el tractament i la representació de la informació i la valoració de l'atzar i la 
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probabilitat. L'explicació dels esdeveniments científics necessiten l'aplicació del raonament matemà-

tic i les seves eines per descriure, interpretar i predir diferents fenòmens, així com demostrar els 

resultats matemàtics i valorar les solucions per la seva fiabilitat i veracitat. 

Així mateix, afavoreixen l'increment de destreses per abordar la incertesa, el tractament de les dades 

i els raonaments qualitatius i quantitatius de manera lògica i argumentada; per establir relacions i per 

deduir conclusions coherents fonamentades de problemes quotidians o bé relacionades amb l'as-

sumpció de criteris ètics associats a la ciència, com la conservació de recursos naturals i altres qües-

tions mediambientals. 

Competència digital 

La interpretació de les ciències naturals i l'aplicació de procediments característics del desenvolupa-

ment tecnològic i de la investigació científica demanen l'ús habitual de les tecnologies de la informa-

ció i la comunicació. L'estudi de l'àmbit necessita incrementar les habilitats de cerca, selecció i reco-

pilació d'informació i desenvolupar una actitud crítica per analitzar i interpretar la validesa i fiabilitat 

del contingut a fi de resoldre problemes, avaluar noves fonts d'informació i motivar la curiositat pel 

coneixement. 

A més, aquest àmbit contribueix a ampliar capacitats compreses en la competència digital per selec-

cionar els suports més apropiats per observar, elaborar hipòtesis, informar-se, experimentar, resol-

dre tota mena de problemes, executar les tasques tècniques adequadament i elaborar conclusions 

ben fonamentades. Així mateix, proposa aprenentatges mitjançant l'ús dels diferents recursos de les 

tecnologies de la informació i la comunicació de manera responsable, fiable i segura, tant per resoldre 

problemes com per produir continguts nous. 

Aprendre a aprendre 

La metodologia didàctica d'aquest àmbit prepara per formar-se permanentment al llarg de la vida en 

proposar que l'alumne aprengui a observar i plantejar-se qüestions sobre la realitat, a informar-se, a 

estudiar, a fer una elaboració personal del coneixement, a reflexionar i a elaborar respostes als fenò-

mens naturals i tecnològics que es plantegen en la seva vida quotidiana. Tot això desperta la curiosi-

tat, incrementa la motivació i impulsa el desig continu d'incorporar coneixements nous. 

Desenvolupar projectes personals específics de les ciències naturals contribueix a aconseguir un ni-

vell rellevant en l'autonomia i eficàcia del mateix aprenentatge, al qual s'arriba mitjançant treballs 

individuals i grupals. La formació en diferents àrees del saber científic requereix un procés introspec-

tiu per valorar i relacionar els coneixements previs amb nous sabers i fer servir totes les estratègies 

d'estudi apreses: escolta activa, lectura, comprensió, anàlisi, síntesi, estructuració de la informació, 

elaboració personal del saber i aplicació del coneixement, entre d'altres. 
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Competències socials i cíviques 

L'àmbit cientificotecnològic consolida la capacitat d'identificar, interpretar, apreciar i jutjar esdeve-

niments, fets, comportaments, hàbits i valors per interactuar amb el medi des del respecte, mitjan-

çant el diàleg, la cooperació i la participació d'àmbit local, nacional i europeu. Proposa aprenentatges 

per a la presa de decisions ben fonamentades i argumentades, per a la comprensió i expressió de 

diferents punts de vista, juntament amb estratègies per assolir el benestar personal i col·lectiu. 

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor 

Aquest àmbit, partint d'habilitats i destreses personals, fomenta la capacitat de transformar idees en 

actes; d'abordar continguts, estratègies metacognitives, procediments i projectes que doten les per-

sones adultes de recursos per a desenvolupar-se adequadament, i d'afrontar de manera autònoma 

reptes personals, socials, acadèmics i laborals d'índole molt diversa. Consegüentment, es promouen 

aptituds per aprofitar la informació, desenvolupar idees, resoldre problemes i presentar conclusions 

innovadores. 

D'altra banda, fomenta l'anàlisi crítica de la informació d'esdeveniments relacionats amb la ciència i 

potencia la capacitat d'anàlisi, pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions de l'in-

dividu. Aquest àmbit afavoreix també l'augment de la capacitat requerida per afrontar la incertesa, 

el disseny i la implementació de plans d'acció eficaços, i proposa solucions a diferents problemes 

quotidians amb autonomia i iniciativa personal. 

Consciència i expressions culturals 

La persona enriqueix la seva competència cultural en conèixer, comprendre, interpretar i gaudir de 

la natura i la tasca humana i abordar-les com a objecte d'estudi i com font d'inspiració de creacions 

artístiques. La bellesa de la natura ha estat objecte d'estudi, valoració i recreació al llarg de la història. 

La intervenció humana en la natura i la cultura es posen de manifest en l'art amb els propòsits d'in-

formar, educar, crear i recrear-se. 

Aquest àmbit fa aportacions importants a la competència en consciència i expressions culturals en 

proposar la reflexió i la posada en pràctica d'actituds de respecte i acceptació de les diferents mani-

festacions culturals i artístiques i valorar la llibertat d'expressió, el dret a la diversitat cultural i el 

diàleg entre cultures i societats amb un esperit obert, positiu i solidari. 

 

TAULA: CONTINGUTS, CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES  

 CIÈNCIES NATURALS. NIVELL 1. MÒDUL 1. 

 Continguts  Criteris d’avaluació  Estàndards d’aprenentatge 
avaluables 

 Bloc 1. Metodologia científica 
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 – La metodologia cientí-
fica. Característiques bàsi-
ques. 
– El mètode científic: eta-
pes. 
– Magnitud i sistema inter-
nacional d'unitats. 

 1. Utilitzar adequadament 
el vocabulari científic en un 
context precís i adequat al 
seu nivell. 
2. Cercar, seleccionar i in-
terpretar la informació de 
caràcter científic a partir de 
diverses fonts i utilitzar 
aquesta informació per for-
mar-se una opinió pròpia; 
expressar-se i argumentar 
amb precisió, i argumentar 
sobre problemes relacio-
nats amb el medi natural i 
la 
salut. 
3. Conèixer els procedi-
ments científics per deter-
minar 
magnituds. 
4. Valorar la recerca cientí-
fica i el seu impacte en la 
indústria i en el desenvolu-
pament de la societat. 

 1.1. Identifica els termes 
més freqüents del vocabu-
lari 
científic i s'expressa de 
forma correcta tant oral-
ment 
com per escrit. 
2.1. Cerca, selecciona i in-
terpreta la informació de 
caràcter científic a partir de 
la utilització de diverses 
fonts. 
2.2. Utilitza la informació 
de caràcter científic per 
formar-se una opinió prò-
pia i argumentar sobre 
problemes relacionats. 
3.1. Estableix relacions en-
tre magnituds i unitats i 
empra, preferentment, el 
sistema internacional 
d'unitats. 
4.1. Relaciona la recerca ci-
entífica amb les aplicacions 
tecnològiques a la vida 
quotidiana. 
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 Bloc 2. La Terra. Les capes fluides 

 – L'atmosfera. Composició 
i estructura. Contaminació 
atmosfèrica. Efecte d'hiver-
nacle. Importància de 
l'atmosfera per als éssers 
vius. 
– La hidrosfera. L'aigua a la 
Terra. Aigua dolça i aigua 
salada: importància per als 
éssers vius. Contaminació 
de l'aigua dolça i de la sa-
lada. 
– Problemàtica ambiental 
en relació amb la gestió de 
l'aigua a les Illes Balears. 
– La biosfera. Característi-
ques que van fer de la 
Terra 
un planeta habitable. 

 1. Analitzar les característi-
ques i la composició de 
l'atmosfera i les propietats 
de l'aire. 
2. Conèixer els problemes 
de contaminació ambiental 
actuals i les repercussions 
que poden tenir i 
desenvolupar actituds que 
contribueixin a solucionar-
los. 
3. Descriure les propietats 
de l'aigua i la importància 
que té per a l'existència de 
la vida. 
4. Interpretar la distribució 
de l'aigua a la Terra, així 
com el cicle de l'aigua i l'ús 
que en fa l'ésser humà. 
5. Valorar la necessitat 
d'una gestió sostenible de 
l'aigua i d'actuacions perso-
nals i col·lectives per 
potenciar que se'n redueixi 
el consum i que es 
reutilitzi. Estudiar la proble-
màtica específica de la 
gestió de l'aigua dolça a les 
Illes Balears. 
6. Justificar i argumentar la 
importància de preservar i 
no contaminar les aigües 
dolces i les salades. 
7. Seleccionar les caracte-
rístiques que fan de la 
Terra 
un planeta especial per al 
desenvolupament de la 
vida. 

 1.1. Reconeix l'estructura i 
la composició de 
l'atmosfera. 
1.2. Reconeix la composició 
de l'aire. 
1.3. Identifica i justifica, 
amb argumentacions 
senzilles, les causes per les 
quals l'atmosfera 
desenvolupa un paper pro-
tector per als éssers vius. 
2.1. Relaciona la contami-
nació ambiental amb el 
deteriorament del medi 
ambient i proposa accions i 
hàbits que contribueixin a 
trobar-hi una solució. 
3.1. Reconeix les propietats 
de l'aigua i les relaciona 
amb les conseqüències que 
tenen per al manteniment 
de la vida a la Terra. 
4.1. Descriu el cicle de l'ai-
gua i el relaciona amb els 
canvis d'estat d'agregació 
d'aquesta. 
5.1. Comprèn el significat 
de gestió sostenible de 
l'aigua dolça i enumera me-
sures concretes per 
aconseguir aquesta gestió 
sostenible. 
6.1. Reconeix els problemes 
de contaminació d'aigües 
dolces i salades i els relaci-
ona amb les activitats 
humanes. 
7.1. Descriu les característi-
ques que van fer possible el 
desenvolupament de la 
vida a la Terra. 

 Bloc 3. El planeta Terra. La geosfera 
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 – La geosfera. Estructura i 
composició de la Terra. 
– Les plaques litosfèriques. 
– La tectònica de plaques i 
les seves manifestacions. 
Evolució històrica: de la de-
riva continental a la 
tectònica de plaques. 
– Els minerals i les roques: 
propietats, característiques 
i utilitats. 
– Roques i minerals més re-
presentatius de les Illes 
Balears. 

 1. Identificar els materials 
terrestres segons 
l'abundància i la distribució 
a les grans capes de la 
Terra. 
2. Identificar les plaques li-
tosfèriques i el seu 
moviment com a agents ge-
ològics interns. 
3. Comprendre els fenò-
mens naturals produïts en 
els 
contactes de les plaques. 
4. Combinar el model dinà-
mic de l'estructura interna 
de la Terra amb la teoria de 
la tectònica de plaques. 
5. Reconèixer que l'origen i 
l'evolució del relleu són el 
resultat de la interacció en-
tre els processos geològics 
interns i els externs. 
6. Reconèixer les propietats 
i característiques dels 
minerals i de les roques, in-
dicar els que són presents a 
les Illes Balears i destacar-
ne les aplicacions més 
freqüents, la importància 
econòmica i la gestió 
sostenible. 

 1.1. Descriu les caracterís-
tiques generals de l'es-
corça, 
el mantell i el nucli terres-
tres i dels materials que els 
componen i relaciona 
aquestes característiques 
amb la 
seva ubicació. 
2.1. Coneix i explica raona-
dament les plaques 
litosfèriques i els movi-
ments relatius a aquestes. 
2.2. Identifica les causes 
que originen els principals 
relleus terrestres. 
3.1. Interpreta les conse-
qüències que tenen en el 
relleu 
els moviments de les pla-
ques. 
3.2 Relaciona les caracterís-
tiques de l'estructura 
interna de la Terra i les as-
socia als fenòmens 
superficials. 
4.1. Interpreta alguns fenò-
mens geològics associats al 
moviment de la litosfera i 
els relaciona amb la seva 
ubicació en mapes terres-
tres. 
4.2. Expressa algunes evi-
dències actuals de la deriva 
continental i l'expansió del 
fons oceànic i ho relaciona 
amb la teoria de la tectò-
nica de plaques. 
5.1. Interpreta l'evolució 
del relleu sota la influència 
de 
la dinàmica externa i la in-
terna. 
6.1. Identifica minerals i ro-
ques utilitzant criteris que 
permeten diferenciar-los. 
6.2. Descriu algunes de les 
aplicacions més freqüents 
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dels minerals i les roques 
en l'àmbit de la vida 
quotidiana. 
6.3. Reconeix la importàn-
cia de l'ús responsable i la 
gestió sostenible dels re-
cursos minerals. 

 Bloc 4. El relleu terrestre i la seva evolució 

 – Factors que condicionen 
el relleu terrestre. 
– El modelatge del relleu. 
– Els agents geològics ex-
terns i els processos de 
meteorització, erosió, 
transport i sedimentació. 
– Acció geològica de la mar, 
del vent i de les glaceres. 
– Acció geològica dels és-
sers vius. L'espècie humana 
com a agent geològic. 
– Principals agents modela-
dors del relleu a les Illes 
Balears: la mar, els torrents 
i les aigües subterrànies. 

 1. Identificar algunes de les 
causes que fan el relleu 
diferent d'un lloc a un altre. 
2. Relacionar els processos 
geològics externs amb 
l'energia que els activa i di-
ferenciar-los dels processos 
interns. 
3. Valorar la importància de 
les aigües subterrànies i 
justificar-ne la dinàmica i la 
relació amb les aigües 
superficials. 
4. Analitzar la dinàmica ma-
rina i la influència que 
exerceix en el modelatge li-
toral. 
5. Relacionar l'acció eòlica 
amb les condicions que la 
fan possible i identificar al-
gunes formes que en 
resulten. 
6. Analitzar l'acció geolò-
gica de les glaceres i justifi-
car 
les característiques de les 
formes d'erosió i dipòsit 
resultants. 
7. Indagar els diversos fac-
tors que condicionen el 
modelatge del paisatge a 
les Illes Balears. 
8. Reconèixer l'activitat ge-
ològica dels éssers vius i 
valorar la importància de 
l'espècie humana com a 
agent geològic extern. 

 1.1. Identifica la influència 
del clima i de les 
característiques de les ro-
ques que condicionen els 
diferents tipus de relleu i hi 
influeixen. 
2.1 Relaciona l'energia solar 
amb els processos externs 
i justifica el paper de la gra-
vetat en la dinàmica 
d'aquests. 
2.2. Diferencia els proces-
sos de meteorització, ero-
sió, 
transport i sedimentació i 
els efectes que tenen en el 
relleu. 
3.1. Valora la importància 
de les aigües subterrànies i 
els riscs de sobreexplotar-
les. 
4.1. Relaciona els movi-
ments de l'aigua de la mar 
amb 
l'erosió, el transport i la se-
dimentació al litoral i 
identifica algunes formes 
resultants característiques. 
5.1. Relaciona l'acció del 
vent amb l'erosió, el 
transport i la sedimentació 
de materials i identifica 
algunes formes resultants 
característiques. 
6.1. Analitza la dinàmica 
glacial i identifica els efec-
tes 
que té sobre el relleu. 
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7.1. Estudia el paisatge del 
seu entorn més pròxim i 
identifica alguns dels fac-
tors que n'han condicionat 
el 
modelat. 
8.1. Identifica la intervenció 
d'éssers vius en processos 
de meteorització, erosió i 
sedimentació. 
8.2. Valora la importància 
d'activitats humanes en la 
transformació de la superfí-
cie terrestre. 

 

 CIÈNCIES NATURALS. NIVELL 1. MÒDUL 2. 

 Continguts  Criteris d’avaluació  Estàndards d’aprenentatge 
avaluables 

 Bloc 1. Nivells d’organització. La cèl·lula 

 – Nivells d'organització de 
la matèria viva. 
– La cèl·lula. Característi-
ques bàsiques de les cèl·lu-
les 
procariota i eucariota, ani-
mal i vegetal. 
– Funcions vitals: nutrició, 
relació i reproducció. 

 1. Catalogar els diferents 
nivells d'organització de la 
matèria viva —cèl·lules, tei-
xits, òrgans i 
aparells o sistemes— i dife-
renciar les principals 
estructures cel·lulars i les 
funcions que tenen. 
2. Reconèixer que els és-
sers vius estan constituïts 
per 
cèl·lules. 
 3. Descriure les funcions 
comunes a tots els éssers 
vius i diferenciar entre nu-
trició autòtrofa i heterò-
trofa. 

1.1. Interpreta els diferents 
nivells d'organització en 
l'ésser humà i cerca la rela-
ció que hi ha entre aquests. 
1.2. Diferencia els diversos 
tipus cel·lulars i descriu la 
funció dels orgànuls més 
importants. 
2.1. Diferencia la matèria 
viva de la inerta partint de 
les característiques particu-
lars d'ambdues. 
2.2. Estableix comparativa-
ment les analogies i les 
diferències entre la cèl·lula 
procariota i l'eucariota i 
entre la cèl·lula animal i la 
vegetal. 
3.1. Comprèn i diferencia la 
importància de cada 
funció per al manteniment 
de la vida. 
3.2. Contrasta el procés de 
nutrició autòtrofa i amb el 
de nutrició heteròtrofa i 
dedueix la relació que hi ha 
entre aquestes. 
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 Bloc 2. La biodiversitat al planeta Terra 

 – Sistemes de classificació 
dels éssers vius. Concepte 
d'espècie. Nomenclatura 
binomial. 
– Regnes dels éssers vius: 
moneres, protoctists, 
fongs, 
vegetals i animals. 
– Fauna i flora caracterís-
tica de les Illes Balears. 
Endemismes més destaca-
bles. 

 1. Categoritzar els criteris 
que serveixen per classifi-
car els éssers vius i identifi-
car els principals models ta-
xonòmics als quals perta-
nyen els animals i les plan-
tes més comuns. 
2. Utilitzar claus dicotòmi-
ques o altres mitjans per 
identificar i classificar ani-
mals i plantes. Reconèixer 
les espècies més caracterís-
tiques dels diferents 
ecosistemes de les Illes Ba-
lears. 
3. Determinar, a partir de 
l'observació, les adaptaci-
ons 
que permeten als animals i 
a les plantes sobreviure en 
determinats ecosistemes. 

 1.1. Identifica i reconeix 
exemplars característics de 
cadascun d'aquests grups i 
en destaca la importància 
biològica. 
2.1. Classifica animals i 
plantes a partir de claus 
d'identificació.  
3.1. Identifica exemplars de 
plantes i animals propis 
d'alguns ecosistemes o 
d'interès especial pel fet de 
ser 
espècies en perill d'extinció 
o endèmiques 
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 Bloc 3. Els ecosistemes 

 – Ecosistema: identificació 
dels components. 
– Factors abiòtics i biòtics 
als ecosistemes. 
– Cicle de matèria i flux d'e-
nergia. 
– Factors desencadenants 
de desequilibris als 
ecosistemes. 
– Accions que afavoreixen 
la conservació del medi 
ambient. 
– Tipus d'ecosistemes més 
representatius de les Illes 
Balears. 

 1. Diferenciar els diversos 
components d'un 
ecosistema. Identificar les 
característiques dels 
principals tipus d'ecosiste-
mes de les Illes Balears. 
2. Explicar els conceptes de 
biòtop, població, comunitat 
, ecotò, cadenes tròfiques i 
xarxes tròfiques. 
3. Expressar com es produ-
eix la transferència de 
matèria i energia al llarg 
d'una cadena o xarxa trò-
fica. 
4. Relacionar les pèrdues 
energètiques produïdes en 
cada nivell tròfic amb l'a-
profitament dels recursos 
alimentaris del planeta des 
d'un punt de vista 
sostenible. 

 1.1. Identifica els diferents 
components d'un 
ecosistema. 
2.1. Analitza les relacions 
entre biòtop i biocenosi i 
avalua la importància que 
tenen per mantenir 
l'equilibri de l'ecosistema. 
3.1. Reconeix els diferents 
nivells tròfics i les seves 
relacions als ecosistemes i 
valora la importància que 
té 
per a la vida en general el 
manteniment d'aquestes 
relacions. 
4.1. Estableix la relació en-
tre les transferències 
d'energia dels nivells tròfics 
i la seva eficiència 
energètica. 
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5. Identificar en un ecosis-
tema els factors 
desencadenants de dese-
quilibris i establir estratè-
gies 
per restablir-ne l'equilibri. 
6. Reconèixer i difondre ac-
cions que afavoreixen la 
conservació del medi ambi-
ent. 

4.2. Compara les conse-
qüències pràctiques de la 
gestió 
sostenible d'alguns recur-
sos per part de l'ésser 
humà i 
en valora críticament la im-
portància. 
5.1. Reconeix i enumera els 
factors desencadenants de 
desequilibris en un ecosis-
tema. 
6.1. Selecciona accions que 
prevenen la destrucció del 
medi ambient. 

Bloc 4. Projecte de recerca  

 – Projecte de recerca en 
equip. 

 1. Planejar, aplicar i inte-
grar les destreses i habili-
tats 
pròpies del treball científic. 
2. Elaborar hipòtesis i con-
trastar-les a través de 
l'experimentació o l'obser-
vació i l'argumentació. 
3. Discriminar les fonts d'in-
formació i els mètodes 
emprats per obtenir-la i 
prendre decisions sobre 
aquesta. 
4. Valorar i respectar la 
feina individual i en grup i 
participar-hi. 
5. Presentar i defensar en 
públic el projecte de re-
cerca. 

1.1. Integra i aplica les des-
treses pròpies dels mèto-
des 
de la ciència. 
2.1. Utilitza arguments i 
justifica les hipòtesis que 
proposa. 
3.1. Utilitza diferents fonts 
d'informació, basant-se en 
les TIC, per elaborar i pre-
sentar la seva recerca. 
4.1. Valora i respecta la 
feina individual i en grup i 
hi 
participa. 
5.1. Dissenya petits treballs 
de recerca sobre el 
contingut de qualsevol bloc 
del mòdul per presentarlos 
i defensar-los a l'aula. 
5.2. Expressa les conclusi-
ons de la seva recerca amb 
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precisió i coherència, tant 
oralment com per escrit.  

 

 CIÈNCIES NATURALS. NIVELL 2. MÒDUL 1. 

 Continguts  Criteris d’avaluació  Estàndards d’aprenentatge 
avaluables 

 Bloc 1. La nutrició humana I. Aparell digestiu i circulatori 

 – Nutrició, alimentació i sa-
lut. 
– Els nutrients, els aliments 
i els hàbits alimentaris 
saludables. 
– La funció de nutrició. 
Anatomia i fisiologia dels 
aparells digestiu i circula-
tori. Alteracions més 
freqüents, malalties associ-
ades, prevenció d'aquestes 
i 
hàbits de vida saludables. 

 1. Reconèixer la diferència 
entre alimentació i nutrició 
i diferenciar els principals 
nutrients i les funcions 
bàsiques d'aquests. 
2. Relacionar les dietes amb 
la salut a través 
d'exemples pràctics. 
3. Argumentar la importàn-
cia d'una bona alimentació i 
de l'exercici físic per a la sa-
lut. 
4. Explicar els processos fo-
namentals de la nutrició 
utilitzant esquemes gràfics 
dels diferents aparells que 
hi intervenen.  

 1.1. Discrimina el procés 
de nutrició del d'alimenta-
ció. 
1.2. Relaciona cada nutri-
ent amb la funció que 
exerceix a l'organisme i re-
coneix hàbits nutricionals 
saludables. 
2.1. Dissenya hàbits nutrici-
onals saludables mitjançant 
l'elaboració de dietes equi-
librades. 
3.1. Valora una dieta equili-
brada i l'exercici per a una 
vida saludable. 
4.1. Determina i identifica, 
a partir de gràfics i 
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5. Identificar els compo-
nents dels aparells digestiu 
i 
circulatori. 
6. Conèixer-ne el funciona-
ment. Conèixer quina fase 
del procés de nutrició duu a 
terme cadascun dels 
aparells que hi estan impli-
cats. 
7. Indagar sobre les malal-
ties més habituals als 
aparells digestiu i circula-
tori i quines en són les cau-
ses 
i la manera de prevenir-les. 

esquemes, els diferents òr-
gans, aparells i sistemes im-
plicats en la funció de nutri-
ció i els relaciona amb la 
seva contribució al procés. 
5.1. Identifica els compo-
nents dels aparells digestiu 
i 
circulatori. 
6.1. Coneix el funciona-
ment dels aparells digestiu i 
circulatori. 
7.1. Diferencia les malalties 
més freqüents dels òrgans, 
aparells i sistemes implicats 
en la nutrició i les associa 
a les causes que les provo-
quen. 

 Bloc 2. La nutrició humana II. Respiratori i excretor 

 – Anatomia i fisiologia dels 
aparells respiratori i 
excretor. 
– Alteracions més fre-
qüents, malalties associa-
des, 
prevenció d'aquestes i hà-
bits de vida saludables. 

 1. Identificar els compo-
nents dels aparells respira-
tori i 
excretor. 
2. Conèixer-ne el funciona-
ment. 
3. Conèixer quina fase del 
procés de nutrició duu a 
terme cadascun. 
4. Indagar sobre les malal-
ties més habituals als 

 1.1. Identifica els compo-
nents dels aparells respira-
tori 
i excretor. 
2.1. En coneix el funciona-
ment. 
3.1. N'identifica la implica-
ció en el procés de nutrició. 
4.1. Diferencia les malalties 
més freqüents dels òrgans, 
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aparells respiratori i excre-
tor i quines són les causes i 
la manera de prevenir-les. 

aparells i sistemes implicats 
en la nutrició i les associa 
a les causes que les provo-
quen. 

 Bloc 3. La relació humana 

 – La funció de relació. Sis-
tema nerviós i sistema 
endocrí. La coordinació. 
– Organització i funció del 
sistema nerviós. Principals 
alteracions i prevenció d'a-
questes. 
– El sistema endocrí: glàn-
dules endocrines. 

 1. Reconèixer i diferenciar 
els òrgans dels sentits i les 
cures de l'oïda i la vista. 
2. Explicar la missió integra-
dora del sistema nerviós 
davant diferents estímuls i 
descriure'n el funciona-
ment. 
3. Associar les principals 
glàndules endocrines amb 
les 

 1.1. Especifica la funció de 
cadascun dels aparells i 
sistemes implicats en la 
funció de relació. 
1.2. Descriu els processos 
implicats en la funció de 
relació i identifica l'òrgan o 
l'estructura responsable de 
cada procés. 
2.1. Identifica òrgans del 
sistema nerviós amb la seva 
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hormones que sintetitzen i 
la funció que exerceixen. 
4. Relacionar funcional-
ment el sistema neuroen-
docrí. 
5. Investigar les alteracions 
produïdes per diferents 
tipus de substàncies addic-
tives i elaborar propostes 
de 
prevenció i control. 
6. Reconèixer les conse-
qüències de les conductes 
de 
risc en l'individu i en la soci-
etat. 

funció. 
3.1. Enumera les glàndules 
endocrines i indica les 
hormones que segreguen i 
la funció que exerceixen. 
4.1. Reconeix algun procés 
que té lloc en la vida 
quotidiana en el qual s'evi-
dencia clarament la 
integració neuroendocrina. 
5.1. Detecta les situacions 
de risc per a la salut 
relacionades amb el con-
sum de substàncies tòxi-
ques i 
estimulants com el tabac, 
l'alcohol, les drogues, etc.; 
contrasta els efectes nocius 
que tenen i proposa 
mesures de prevenció i 
control. 
6.1. Identifica les conse-
qüències de les conductes 
de 
risc amb les drogues per a 
l'individu i la societat. 

 Bloc 4. La reproducció humana 

 – La reproducció humana. 
Anatomia i fisiologia de 
l'aparell reproductor. 
– El cicle menstrual. Fecun-
dació, embaràs i part. 
Anàlisi dels diferents mèto-
des anticonceptius. 
Tècniques de reproducció 
assistida. Les malalties de 
transmissió sexual i formes 
de prevenir-les. 

 1. Indicar els aspectes bà-
sics de l'aparell reproductor 
i 
diferenciar entre sexualitat 
i reproducció. Interpretar 
dibuixos i esquemes de l'a-
parell reproductor. 
2. Reconèixer els aspectes 
bàsics de la reproducció 

 1.1. Identifica en esque-
mes els diferents òrgans de 
l'aparell reproductor mas-
culí i del femení i n'especi-
fica 
la funció. 
2.1. Descriu les principals 
etapes del cicle menstrual i 
indica quines glàndules i 
quines hormones el regu-
len. 
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– La resposta sexual hu-
mana. 
– Sexe i sexualitat. Salut i 
higiene sexuals. 

humana i descriure els es-
deveniments fonamentals 
de 
la fecundació, l'embaràs i el 
part. 
3. Comparar els diferents 
mètodes anticonceptius, 
classificar-los segons la 
seva eficàcia i reconèixer la 
importància que tenen al-
guns en la prevenció de 
malalties de transmissió se-
xual. 
4. Recopilar informació so-
bre les tècniques de repro-
ducció assistida i de fecun-
dació in vitro per 
argumentar el benefici que 
va suposar aquest avenç 
científic per a la societat. 
5. Valorar i considerar la 
seva pròpia sexualitat i la 
de les persones que l'envol-
ten i transmetre la necessi-
tat de reflexionar, debatre, 
respectar i compartir. 

3.1. Discrimina els diferents 
mètodes d'anticoncepció 
humana. 
3.2. Categoritza les princi-
pals malalties de transmis-
sió sexual i argumenta so-
bre com prevenir-les. 
4.1. Identifica les tècniques 
de reproducció assistida 
més freqüents. 
5.1. Exerceix, decideix i de-
fensa responsablement la 
seva sexualitat i la de les 
persones que l'envolten. 

 

 CIÈNCIES NATURALS. NIVELL 2. MÒDUL 2. 

 Continguts  Criteris d’avaluació  Estàndards d’aprenentatge 
avaluables 

 Bloc 1. La matèria 

 – Propietats de la matèria. 
– Estats d'agregació. Canvis 
d'estat. Model cineticomo-
lecular. 
– Substàncies pures i mes-
cles. 

 1. Reconèixer les propie-
tats generals i característi-
ques 
específiques de la matèria i 
relacionar-les amb la seva 

 1.1. Distingeix entre propi-
etats generals i propietats 
característiques de la matè-
ria, i utilitza aquestes 
darreres per caracteritzar 
les substàncies. 
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– Mescles d'especial in-
terès: dissolucions aquoses, 
aliatges i col·loides. 
– Estructura atòmica. Isò-
tops. Models atòmics. 
– El sistema periòdic dels 
elements. 
– Unions entre àtoms: mo-
lècules i cristalls. 
– Elements i composts d'es-
pecial interès amb 
aplicacions industrials, tec-
nològiques i biomèdiques. 

natura i les seves aplicaci-
ons. 
2. Justificar les propietats 
dels diferents estats d'agre-
gació de la matèria i els 
seus canvis d'estat a través 
del model cineticomolecu-
lar. 
3. Identificar sistemes ma-
terials com a substàncies 
pures o mescles i valorar la 
importància i les 
aplicacions de mescles d'es-
pecial interès. 
4. Reconèixer que els mo-
dels atòmics són instru-
ments 
interpretatius de les dife-
rents teories i la necessitat 
d'utilitzar-los per interpre-
tar i comprendre l'estruc-
tura 
interna de la matèria. 
5. Analitzar la utilitat cientí-
fica i tecnològica dels 
isòtops radioactius. 
6. Interpretar l'ordenació 
dels elements a la taula 
periòdica i reconèixer els 
més rellevants a partir dels 
seus símbols. 
7. Conèixer com s'uneixen 
els àtoms per formar 
estructures més complexes 
i explicar les propietats de 
les agrupacions resultants. 
8. Diferenciar entre àtoms i 
molècules, i entre 
elements i composts en 
substàncies d'ús freqüent i 
conegut. 

1.2. Relaciona propietats 
dels materials del nostre 
entorn amb l'ús que se'n fa. 
2.1. Justifica que una subs-
tància pot presentar-se en 
diferents estats d'agregació 
segons les condicions de 
pressió i temperatura en 
les quals es trobi. 
2.2. Explica les propietats 
dels gasos, líquids i sòlids 
emprant el model cinetico-
molecular. 
2.3. Descriu i interpreta els 
canvis d'estat de la matèria 
utilitzant el model cinetico-
molecular i l'aplica en la in-
terpretació de fenòmens 
quotidians. 
3.1. Distingeix i classifica 
sistemes materials d'ús 
quotidià en substàncies pu-
res i mescles, i especifica en 
aquest darrer cas si es 
tracta de mescles homogè-
nies, 
heterogènies o col·loides. 
3.2. Identifica el dissolvent i 
el solut en analitzar la 
composició de mescles ho-
mogènies d'especial in-
terès. 
3.3. Duu a terme experièn-
cies senzilles de preparació 
de dissolucions, descriu el 
procediment seguit i el 
material emprat, determina 
la concentració i l'expressa 
en grams per litre. 
4.1. Representa l'àtom, a 
partir del nombre atòmic i 
el 
nombre màssic, emprant el 
model planetari. 
4.2. Descriu les característi-
ques de les partícules suba-
tòmiques bàsiques i la seva 
localització a l'àtom. 
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4.3. Relaciona la notació 
𝑍𝐴𝑋 amb el nombre atò-
mic i 
el nombre màssic i deter-
mina el nombre de cadas-
cun 
dels tipus de partícules sub-
atòmiques bàsiques. 
5.1. Explica en què consis-
teix un isòtop i comenta 
aplicacions dels isòtops ra-
dioactius, la problemàtica 
dels residus originats i les 
solucions per gestionar-los. 
6.1. Justifica l'actual orde-
nació dels elements en 
grups i períodes a la taula 
periòdica. 
7.1. Coneix i explica el pro-
cés de formació d'un ió a 
partir de l'àtom correspo-
nent utilitzant la notació 
adequada per representar-
lo. 
7.2. Explica com alguns 
àtoms tendeixen a agrupar-
se 
per formar molècules i in-
terpreta aquest fet en 
substàncies d'ús freqüent. 
8.1. Reconeix els àtoms i les 
molècules que componen 
substàncies d'ús freqüent i 
les classifica en elements o 
composts basant-se en la 
seva expressió química. 

 Bloc 2. Els canvis 

 – Canvis físics i canvis quí-
mics. 
– La reacció química. 
– Llei de conservació de la 
massa. 
– La química en la societat i 
el medi ambient. 

 1. Distingir entre canvis fí-
sics i canvis químics mitjan-
çant la realització d'experi-
ències senzilles que posin 
de manifest si es formen o 
no substàncies noves. 
2. Caracteritzar les reacci-
ons químiques com a 
transformacions d'unes 
substàncies en d'altres. 

 1.1. Distingeix entre canvis 
físics i canvis químics en 
accions de la vida quotidi-
ana en funció que hi hagi o 
no 
formació de noves substàn-
cies. 
1.2. Descriu el procediment 
de realització d'experi-
ments senzills en els quals 
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3. Descriure a escala mole-
cular el procés pel qual els 
reactius es transformen en 
productes en termes de la 
teoria de les col·lisions.  
4. Deduir la llei de conser-
vació de la massa i 
reconèixer reactius i pro-
ductes a partir de reaccions 
senzilles. 
5. Reconèixer la importàn-
cia de la química en l'ob-
tenció de noves substàn-
cies i la seva importància en 
la millora de la qualitat de 
vida de les persones. 
6. Valorar la importància de 
la indústria química en la 
societat i la seva influència 
en el medi ambient 

es posi de manifest la for-
mació de noves substàncies 
i reconeix que es 
tracta de canvis químics.  
2.1. Identifica quins són els 
reactius i els productes de 
reaccions químiques senzi-
lles i interpreta la represen-
tació esquemàtica d'una re-
acció química. 
3.1. Representa i interpreta 
una reacció química a partir 
de la teoria atòmica i mole-
cular i la teoria de col·lisi-
ons. 
4.1. Reconeix quins són els 
reactius i els productes a 
partir de la representació 
de reaccions químiques 
senzilles. 
5.1. Classifica alguns pro-
ductes d'ús quotidià en fun-
ció de la seva procedència 
natural o sintètica. 
5.2. Identifica i associa pro-
ductes procedents de la 
indústria química amb la 
seva contribució a la mi-
llora 
de la qualitat de vida de les 
persones. 
6.1. Proposa mesures i acti-
tuds, individuals i 
col·lectives, per mitigar els 
problemes mediambientals 
d'importància global. 

 Bloc 3. Energia 

 – Energia. Unitats. 
– Tipus. Transformacions i 
conservació de l'energia. 
– Fonts d'energia. 
– Generació d'energia elèc-
trica a partir d'altres tipus 
d'energia. 
– Ús racional de l'energia. 

 1. Reconèixer que l'energia 
és la capacitat de produir 
transformacions o canvis. 
2. Identificar els diferents 
tipus d'energia posats de 
manifest en fenòmens quo-
tidians i en experiències 
senzilles duites a terme al 
laboratori. 
3. Valorar el paper de l'e-
nergia a les nostres vides, 

 1.1. Argumenta que l'ener-
gia es pot transferir, emma-
gatzemar o dissipar, però 
no crear ni destruir, i 
n'empra exemples. 
1.2. Reconeix i defineix l'e-
nergia com una magnitud i 
l'expressa en la unitat cor-
responent en el sistema 
internacional. 
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identificar-ne les diferents 
fonts, comparar-ne l'im-
pacte mediambiental i re-
conèixer la importància de 
l'estalvi energètic per a un 
desenvolupament sosteni-
ble. 
4. Conèixer i comparar les 
diferents fonts d'energia 
emprades en la vida diària 
en un context global que 
impliqui aspectes econò-
mics i mediambientals. 
5. Valorar la importància de 
fer un consum responsable 
de les fonts energètiques. 
6. Explicar el fenomen físic 
del corrent elèctric i 
interpretar el significat de 
les magnituds intensitat de 
corrent, diferència de po-
tencial i resistència, així 
com les relacions entre 
elles. 
7. Conèixer la forma en la 
qual es genera l'electricitat 
en els diferents tipus de 
centrals elèctriques, així 
com 
el seu transport als llocs de 
consum. 

2.1. Relaciona el concepte 
d'energia amb la capacitat 
de 
produir canvis, identifica els 
diferents tipus d'energia 
que es posen de manifest 
en situacions quotidianes i 
explica les transformacions 
d'unes formes a d'altres. 
3.1. Reconeix, descriu i 
compara les fonts renova-
bles i no renovables d'ener-
gia, i n'analitza amb sentit 
crític 
l'impacte mediambiental. 
4.1. Compara les principals 
fonts d'energia de consum 
humà a partir de la distribu-
ció geogràfica dels seus re-
cursos i els efectes medi-
ambientals. 
4.2. Analitza la predomi-
nança de les fonts d'ener-
gia 
convencionals davant les al-
ternatives i argumenta els 
motius pels quals aquestes 
darreres encara no estan 
prou explotades. 
5.1. Interpreta dades com-
paratives sobre l'evolució 
del consum d'energia mun-
dial i proposa mesures que 
poden contribuir a l'estalvi 
individual i col·lectiu. 
6.1. Explica el corrent elèc-
tric com a càrregues en 
moviment a través d'un 
conductor. 
6.2. Comprèn el significat 
de les magnituds elèctri-
ques i 
ntensitat de corrent, dife-
rència de potencial i resis-
tència i les relaciona entre 
si utilitzant la llei d'Ohm. 
6.3. Distingeix entre con-
ductors i aïllants i reconeix 
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els principals materials 
usats com a tals. 
7.1. Descriu el procés pel 
qual les diferents fonts d'e-
nergia es transformen en 
energia elèctrica a les cen-
trals elèctriques, així com 
els mètodes de transport i 
emmagatzematge. 

 Bloc 4. Ecologia i medi ambient 

 – Factors ambientals i la 
seva importància sobre els 
éssers vius. 
– Impacte i valoració de les 
activitats humanes en els 
ecosistemes. Els problemes 
ambientals globals i locals. 
– L'activitat humana i el 
medi ambient. 
– Els recursos naturals i ti-
pus de recursos. Conse-
qüències ambientals del 
consum humà d'energia. 
– Els residus i la gestió d'a-
quests. Coneixement de 
tècniques senzilles per sa-
ber el grau de contamina-
ció i 
depuració del medi ambi-
ent. 
– Principals problemes am-
bientals de les Illes Balears. 

 1. Categoritzar els factors 
ambientals i la influència 
que exerceixen sobre els 
éssers vius. Identificar als 
ecosistemes de les Illes Ba-
lears els factors ambientals 
característics. 
2. Conèixer els problemes 
ambientals globals que 
afecten el planeta Terra i 
els problemes locals més 
greus de les Illes Balears. 
3. Contrastar algunes actu-
acions humanes sobre 
diferents ecosistemes, valo-
rar-ne la influència i 
argumentar les raons de 
certes actuacions individu-
als i 
col·lectives per evitar el de-
teriorament dels 
ecosistemes. Reconèixer els 
principals problemes 
ambientals de les Illes Bale-
ars. 
4. Indicar la importància 
que té per al desenvolupa-
ment sostenible la utilitza-
ció d'energies 
renovables. 
5. Concretar diferents pro-
cessos de tractament de 
residus. 
6. Contrastar arguments a 
favor de la recollida selec-
tiva de residus i la reper-
cussió que té en l'àmbit fa-
miliar i en el social. 

 1.1. Reconeix els factors 
ambientals que condicio-
nen el desenvolupament 
dels éssers vius en un ambi-
ent 
determinat i valora la im-
portància que tenen a 
l'hora de conservar-lo. 
2.1. Descriu els principals 
problemes ambientals glo-
bals i locals.  
3.1. Argumenta sobre les 
actuacions humanes que 
tenen una influència nega-
tiva sobre els ecosistemes: 
contaminació, desertifica-
ció, exhauriment de recur-
sos, 
etc. 
3.2. Defensa possibles actu-
acions per millorar el medi 
ambient tant individual-
ment com col·lectivament. 
Tan a escala global com a 
les Illes Balears. 
4.1. Destaca la importància 
de les energies renovables 
per al desenvolupament 
sostenible del planeta. 
5.1. Descriu els processos 
de tractament de residus i 
en 
valora críticament la reco-
llida selectiva. 
6.1. Argumenta els pros i 
els contres del reciclatge i 
de 
la reutilització de recursos 
materials. 
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7. Identificar els principals 
problemes ambientals a les 
Illes Balears i establir estra-
tègies per restablir-ne 
l'equilibri. 
8. Reconèixer i difondre ac-
cions que afavoreixin la 
conservació del medi ambi-
ent a les Illes Balears i al 
món. 

7.1. Reconeix i enumera els 
factors desencadenants 
dels 
problemes ambientals a les 
Illes Balears. 
8.1. Selecciona accions que 
prevenen la destrucció del 
medi ambient localment i 
globalment. 

 Bloc 5. Projecte de recerca (qualsevol de les unitats pot estar plantejada com a pro-
jecte de recerca) 

 – Projecte de recerca basat 
en algun dels blocs 
anteriors. 

 1. Planejar, aplicar i inte-
grar les destreses i habili-
tats 
pròpies del treball científic. 
2. Elaborar hipòtesis i con-
trastar-les a través de 
l'experimentació o l'obser-
vació i l'argumentació. 
3. Discriminar les fonts d'in-
formació i els mètodes 
emprats per obtenir-la i 
prendre decisions sobre 
aquesta. 
4. Valorar i respectar la 
feina individual i en grup i 
participar-hi. 
5. Presentar i defensar en 
públic el projecte de re-
cerca 

 1.1. Integra i aplica les des-
treses pròpies dels mèto-
des de la ciència. 
2.1. Utilitza arguments i 
justifica les hipòtesis que 
proposa. 
3.1. Utilitza diferents fonts 
d'informació, basant-se en 
les TIC, per elaborar i pre-
sentar la seva recerca. 
4.1. Valora i respecta la 
feina individual i en grup i 
hi 
participa. 
5.1. Dissenya petits treballs 
de recerca sobre el 
contingut de qualsevol bloc 
del mòdul per presentar-los 
i defensar-los a l'aula. 
5.2. Expressa les conclusi-
ons de la seva recerca amb 
precisió i coherència, tant 
oralment com per escrit. 
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 MATEMÀTIQUES NIVELL 1. MÒDUL 1 

 Continguts  Criteris d’avaluació  Estàndards d’aprenentatge 
avaluables 

 Bloc 1. Processos matemàtics 

 – Resolució de problemes, 
planificació de les estratè-
gies i procediments a se-
guir, fent servir el 
llenguatge apropiat i dife-
rents representacions. 
Comunicació del procés se-
guit i valoració crítica de les 
solucions obtingudes. Revi-
sió del mètode seguit en la 
resolució d'un problema. 
– Actitud constructiva en-
vers solucions alternatives i 
valoració de la seva vali-
desa i eficàcia. 
– Generalització dels pro-
blemes i aplicació a altres 
contextos i condicions par-
ticulars. 
– Utilització de representa-
cions diverses per 
estructurar un problema, 
per organitzar la informació 
i 
per comunicar el mètode 
seguit per resoldre'l. 
– Modelització de contex-
tos reals cap a contextos 

 1. Planificar el procés de 
resolució d'un problema o 
d'una tasca. 
2. Assajar estratègies de re-
solució de problemes 
controlant tothora la vali-
desa del procés seguit. 
3. Valorar i interpretar, si 
s'escauen, els resultats 
obtinguts. 
4. Revisar el procés o estra-
tègia de resolució que s'ha 
seguit per tal de millorar-ne 
l'eficiència. 
5. Generalitzar i particula-
ritzar resultats 
6. Utilitzar el llenguatge 
matemàtic i el discurs lògic 
adequat per comunicar el 
procés de resolució d'un 
problema o una investiga-
ció. 
7. Reconèixer i interpretar 
els aspectes matemàtics de 
l'entorn. 
8. Fer servir recursos tecno-
lògics per cercar 

 1.1. Recull i organitza la in-
formació necessària o dis-
ponible per a la resolució 
de problemes. 
1.2. Planifica les passes a 
seguir en l'execució d'un 
projecte o en la resolució 
de problemes. 
2.1. Duu a terme les estra-
tègies planificades. 
2.2. Valora la validesa de 
les passes seguides al llarg 
de la implementació de 
l'estratègia. 
3.1. Valora i interpreta els 
resultats obtinguts, o la no 
obtenció de resultats, en el 
context del problema. 
4.1. Revisa, en vista dels re-
sultats obtinguts, o no ob-
tinguts, l'estratègia seguida 
en el procés de resolució. 
4.2. Analitza de manera crí-
tica i constructiva les infor-
macions i estratègies de re-
solució alternatives 
aportades per altres com-
panys. 
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matemàtics. 
– Utilització de recursos 
tecnològics per tal de reco-
llir, 
ordenar, tractar, represen-
tar i reelaborar informació. 
– Plantejament de projec-
tes de treball i investigaci-
ons 
en contextos matemàtics o 
contextualitzats en altres 
camps de coneixement en 
els quals es facin servir les 
matemàtiques. 

informació, tractar-la i ree-
laborar-la per tal de 
comunicar els resultats ob-
tinguts. 
9. Conrear valors i actituds 
inherents a la tasca 
investigadora (curiositat, 
perseverança, esforç, 
col·laboració, etc.). 

5.1. Aplica el resultat o les 
estratègies seguides a con-
textos diferents, situacions 
més generals o casos parti-
culars. 
6.1. Fa servir diferents re-
presentacions (esquemes, 
taules, gràfics, llenguatge 
algebraic) per tractar i co-
municar la informació. 
7.1. Reconeix i extreu els 
elements essencials i signi-
ficatius de l'entorn per tal 
de plantejar el problema. 
8.1. Fa servir la xarxa de 
manera adequada i eficient  
en la recerca d'informació. 
8.2. Utilitza el full de càlcul 
per tractar les dades reco-
llides o obtingudes. 
8.3. Fa servir programari 
per representar gràfica-
ment relacions i dades nu-
mèriques. 
9.1. Mostra actituds prò-
pies de l'esperit investiga-
dor: curiositat, perseve-
rança, esforç, col·laboració, 
respecte, etc. 

Bloc 2. Nombres i àlgebra 

 – Nombres naturals. 
– Divisibilitat. Múltiples i di-
visors. Nombres primers. 
Descomposició de nombres 
en factors primers. El mcd 
i el mcm de dos o més 
nombres naturals. 
– Nombres enters. Aparició 
en contextos reals. 
– Representació de nom-
bres enters a la recta. 
– Nombres decimals, fracci-
ons i percentatges. Relació 
entre els tipus de nombres i 
la selecció del més adequat 

 1. Utilitzar nombres natu-
rals, enters, decimals, 
fraccions i percentatges de 
manera adequada a cada 
situació per tal d'expressar 
informacions numèriques 
en contextos quotidians. 
2. Operar diferents tipus de 
nombres entenent el 
significat de les operacions 
i fent servir de manera 
adequada les propietats 
numèriques i la jerarquia 
de 
les operacions aritmèti-
ques. 

 1.1. Interpreta el significat 
dels nombres naturals, 
enters, decimals, fracciona-
ris i percentatges en 
situacions reals. 
1.2. Fa servir el tipus de 
nombre més adient a cada 
situació per expressar infor-
macions numèriques. 
1.3. Representa sobre la 
recta nombres enters, 
fraccionaris i decimals. 
1.4. Relaciona els diferents 
tipus de nombres. 
2.1. Fa servir les operacions 
matemàtiques amb els 
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a cada situació. Relació en-
tre ells i representació so-
bre 
la recta. 
– Potències de base 10. No-
tació científica. 
– Fraccions: diferents signi-
ficats: com a resultat d'un 
repartiment equitatiu, com 
a relació entre la part i el 
tot, la fracció com a pro-
porció entre magnituds, 
com a 
operador sobre una quanti-
tat. 
– Pautes numèriques per 
introduir el llenguatge 
algebraic. 
– Raó i proporció. 
– Magnituds proporcionals. 
Problemes de 
proporcionalitat directa. 
Repartiments proporcio-
nals. 
– Proporcionalitat inversa. 
 
 
 
 

3. Triar la forma de càlcul 
adequada a cada situació 
(càlcul manual, mental, ús 
de calculadora), valorar-ne 
la precisió i estimar-ne el 
resultat. 
4. Detectar i identificar re-
gularitat i pautes numèri-
ques 
en seqüències de nombres 
naturals per començar a 
treballar el llenguatge alge-
braic i el raonament lògic. 
5. Reconèixer situacions de 
proporcionalitat directa i 
inversa en contextos reals i 
aplicar la proporcionalitat 
per resoldre problemes 
contextualitzats fent servir 
diferents estratègies (ús de 
taules, obtenció i ús de la 
constant de proporcionali-
tat, reducció a la unitat). 

diferents tipus de nombres 
per resoldre problemes de 
la vida diària. 
2.2. Fa servir la notació ci-
entífica per expressar 
quantitats molt grosses i 
molt petites. 
3.1. Fa estimacions de càl-
culs matemàtics senzills 
aplicant les propietats de 
les operacions aritmèti-
ques. 
3.2. Fa un ús crític i selectiu 
de la calculadora. 
3.3. Valora la necessitat de 
precisió dels càlculs en 
contextos de la resolució 
de problemes de la vida 
diària. 
4.1. Identifica comporta-
ments regulars en seqüèn-
cies 
numèriques. 
4.2. Expressa patrons i re-
gularitats de seqüències 
numèriques fent servir les 
operacions aritmètiques de 
manera adequada. 
5.1. Identifica situacions de 
proporcionalitat directa i 
inversa. 
5.2. Fa servir la proporcio-
nalitat per resoldre 
problemes en contextos re-
als. 
5.3. Aplica repartiments 
proporcionals i els relaci-
ona 
amb els percentatges. 

 Bloc 3. Geometria 

 – Geometria plana. Ele-
ments de les figures 
geomètriques. Polígons i 
circumferència. 
– Angles. Mesura d'angles.  
Operacions amb angles. 

 1. Reconèixer i descriure fi-
gures planes, conèixer-ne 
els elements i les propietats 
i utilitzar-ne les 
característiques per abor-
dar problemes de la vida 

 1.1. Descriu figures planes 
fent servir un vocabulari 
adequat. 
1.2. Construeix figures pla-
nes fent servir propietats 
de 
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– Construcció de figures 
planes. 
– Àrea i perímetre de figu-
res planes. 
– Geometria a l'espai. Ele-
ments dels poliedres. 
Propietats dels poliedres. 
– Desplegament de polie-
dres. 

quotidiana. 
2. Mesurar longituds i an-
gles en figures planes i en 
poliedres. 
3. Reconèixer els poliedres i 
cossos de revolució i 
aplicar-ne les propietats 
per resoldre problemes re-
als. 

paral·lelisme, perpendicula-
ritat i simetria. 
1.3. Coneix les propietats 
dels polígons i la 
circumferència i les utilitza 
per resoldre problemes. 
1.4. Calcula àrees i períme-
tres de figures planes. 
2.1. Mesura acuradament 
elements en figures planes i 
en poliedres, fent servir un 
grau de precisió adequat. 
2.2. Fa servir les mesures 
que ha pres i les propietats 
geomètriques per calcular 
àrees o mesures d'altres 
elements geomètrics. 
3.1. Descriu els cossos geo-
mètrics de l'entorn fent 
servir el llenguatge mate-
màtic amb propietat. 
3.2. Utilitza les propietats 
dels cossos geomètrics en 
la 
resolució de problemes. 
3.3. Desplega cossos geo-
mètrics i en calcula les 
àrees. 
3.4. Construeix cossos geo-
mètrics a partir dels seus 
desplegaments o les seves 
projeccions. 
 

 

 

MATEMÀTIQUES. NIVELL 1 MÒDUL 2  

 Continguts  Criteris d’avaluació  Estàndards d’aprenentatge 
avaluables 

 Bloc 1. Processos matemàtics 
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 – Resolució de problemes, 
planificació de les estratè-
gies i els procediments a 
seguir fent servir el 
llenguatge apropiat i dife-
rents representacions. Co-
municació del procés seguit 
i valoració crítica de 
les solucions obtingudes. 
Revisió del mètode seguit 
en la resolució d'un pro-
blema. 
– Actitud constructiva en-
vers solucions alternatives i 
valoració de la seva vali-
desa i eficàcia. 
– Generalització dels pro-
blemes i aplicació a altres 
contextos i condicions par-
ticulars. 
– Utilització de representa-
cions diverses per estructu-
rar un problema, per orga-
nitzar la informació i per 
comunicar el mètode seguit 
per a la resolució. 
– Modelització de contex-
tos reals cap a contextos 
matemàtics. 
– Utilització de recursos 
tecnològics per tal de reco-
llir, ordenar, tractar, repre-
sentar i reelaborar informa-
ció. 
– Plantejament de projec-
tes de treball i recerques 
en contextos matemàtics o 
contextualitzats en altres 
camps de coneixement en 
els quals es facin servir les 
matemàtiques. 

 1. Planificar el procés de 
resolució d'un problema o 
d'una tasca. 
2. Assajar estratègies de re-
solució de problemes con-
trolant tothora la validesa 
del procés seguit. 
3. Valorar i interpretar, si 
s'escauen, els resultats ob-
tinguts. 
4. Revisar el procés o l'es-
tratègia de resolució que 
s'ha duit a terme per tal de 
millorar-ne l'eficiència. 
5. Generalitzar i particula-
ritzar resultats. 
6. Utilitzar el llenguatge 
matemàtic i el discurs lògic 
adequat per comunicar el 
procés de resolució d'un 
problema o una investiga-
ció. 
7. Reconèixer i interpretar 
els aspectes matemàtics de 
l'entorn. 
8. Fer servir recursos tecno-
lògics per cercar informa-
ció, tractar-la i reelaborar-
la per tal de comunicar els 
resultats obtinguts. 
9. Conrear valors i actituds 
inherents a la tasca investi-
gadora (curiositat, perseve-
rança, esforç, col·laboració, 
etc.). 

 1.1. Recull i organitza la in-
formació necessària o dis-
ponible per a la resolució 
de problemes. 
1.2. Planifica les passes a 
seguir en l'execució d'un 
projecte o en la resolució 
de problemes. 
2.1. Duu a terme les estra-
tègies planificades. 
2.2. Valora la validesa de 
les passes seguides al llarg 
de la implementació de 
l'estratègia. 
3.1. Valora i interpreta els 
resultats obtinguts, o la no 
obtenció de resultats, en el 
context del problema. 
4.1. Revisa, en vista dels re-
sultats obtinguts, o no ob-
tinguts, l'estratègia seguida 
en el procés de resolució. 
4.2. Analitza de manera crí-
tica i constructiva les infor-
macions i estratègies de re-
solució alternatives 
aportades per altres com-
panys. 
5.1. Aplica el resultat o les 
estratègies seguides a con-
textos diferents, situacions 
més generals o casos parti-
culars. 
6.1. Fa servir diferents re-
presentacions (esquemes, 
taules, gràfics, llenguatge 
algebraic) per tractar i co-
municar la informació. 
7.1. Reconeix i extreu els 
elements essencials i signi-
ficatius de l'entorn per tal 
de plantejar el problema. 
8.1. Fa servir la xarxa de 
manera adequada i eficient 
en la recerca d'informació. 
8.2. Utilitza el full de càlcul 
per tractar les dades reco-
llides o obtingudes. 
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8.3. Fa servir programari 
per representar gràfica-
ment 
relacions i dades numèri-
ques. 
9.1. Mostra actituds prò-
pies de l'esperit investiga-
dor: curiositat, perseve-
rança, esforç, col·laboració, 
respecte, etc. 

Bloc 2. Nombres i àlgebra 

 – Introducció al llenguatge 
algebraic. Traducció d'ex-
pressions entre el llen-
guatge quotidià i el llen-
guatge algebraic. 
– Valor numèric d'una ex-
pressió algebraica. 
– Equacions de primer 
grau. Resolució de proble-
mes de plantejament. 

 1. Traduir expressions sen-
zilles del llenguatge quoti-
dià al llenguatge algebraic i 
viceversa. 
2. Descriure relacions nu-
mèriques entre variables, 
regularitats o pautes de se-
qüències numèriques mit-
jançant expressions alge-
braiques. 
3. Interpretar fórmules sen-
zilles i calcular el valor nu-
mèric d'algunes variables 
implicades. 
4. Resoldre equacions de 
primer grau.  
5. Resoldre problemes de 
plantejament a través d'e-
quacions de primer grau. 

 1.1. Descriu amb llen-
guatge algebraic relacions 
senzilles expressades en 
llenguatge quotidià. 
1.2. Tradueix al llenguatge 
verbal relacions senzilles 
entre nombres o variables. 
2.1. Descriu pautes numèri-
ques a través de llenguatge 
algebraic. 
3.1. Calcula valors numèrics 
en expressions algebrai-
ques. 
4.1. Resol equacions de pri-
mer grau, amb parèntesis i 
expressions racionals senzi-
lles, i en contrasta la 
validesa de les solucions, si 
n'és el cas. 
4.2. Planteja situacions 
quotidianes en termes de 
llenguatge algebraic i equa-
cions. 
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 Bloc 3. Geometria 

 – Geometria plana. Teo-
rema de Tales. Proporcio-
nalitat geomètrica. 
– Escales: plànols i mapes. 
– Semblança. Conseqüèn-
cies de la semblança sobre 
les magnituds de longitud, 
perímetre, àrea i volum. 
– Coordenades sobre la su-
perfície de la Terra. Equa-
dor, paral·lels i meridians. 
Fusos horaris. 

 1. Reconèixer i analitzar fi-
gures semblants, calcular-
ne l'escala o la raó de sem-
blança i deduir-ne la raó 
entre longituds, àrees i vo-
lums de cossos semblants. 
2. Interpretar i elaborar 
plànols i mapes, conside-
rant el factor d'escala. 
3. Conèixer la representa-
ció de punts sobre la super-
fície de la Terra fent servir 
les coordenades 
geogràfiques i el vocabulari 
adequat. 

 1.1. Reconeix situacions de 
semblança de figures pla-
nes. 
1.2. Aplica el teorema de 
Tales i la proporcionalitat 
per resoldre problemes re-
als. 
2.1. Interpreta correcta-
ment un plànol o un mapa. 
2.2. Calcula distàncies reals 
a partir de plànols i mapes 
fent servir el factor d'es-
cala. 
2.3. Dibuixa un plànol fent 
servir una escala adient. 
2.4. Aplica el factor d'escala 
per deduir longituds, super-
fícies i volums. 
3.1 Localitza punts sobre la 
superfície de la terra a par-
tir de les coordenades geo-
gràfiques. 
3.2 Descriu posicions i tra-
jectòries sobre la superfície 
terrestre fent servir un llen-
guatge adequat. 
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 Bloc 4. Funcions 

 – Coordenades al pla. 
– Relacions funcionals. 
Aproximació a la funció afí. 
– Resolució gràfica d'equa-
cions de primer grau. 

 1. Conèixer les coordena-
des cartesianes i fer-les ser-
vir per representar punts i 
regions del pla. 
2. Fer servir les coordena-
des cartesianes per repre-
sentar conjunts i dades. 
3. Resoldre equacions de 
primer grau fent servir re-
presentacions gràfiques. 

 

 1.1. Representa al pla 
punts a partir de les seves 
coordenades. 
1.2. Descriu les coordena-
des de punts al pla. 
2.1. Representa gràfica-
ment conjunts de dades al 
pla fent servir escales ade-
quades als eixos coorde-
nats. 
2.2. Expressa conjunts o re-
gions senzilles del pla mit-
jançant l'ús de coordena-
des cartesianes. 
2.3. Representa dades pro-
vinents de fenòmens regits 
per funcions afins. 
3.1. Fa servir representaci-
ons gràfiques per resoldre 
equacions de primer grau. 
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MATEMÀTIQUES. NIVELL 2 MÒDUL 1 

 Continguts  Criteris d’avaluació  Estàndards d’aprenentatge 
avaluables 

 Bloc 1. Processos matemàtics 

 – Resolució de problemes i 
planificació de les estratè-
gies i els procediments a 
seguir fent servir el 
llenguatge apropiat i dife-
rents representacions. Co-
municació del procés seguit 
i valoració crítica de les so-
lucions obtingudes. Revisió 
del mètode seguit en la re-
solució d'un problema. 
– Actitud constructiva en-
vers solucions alternatives i 
valoració de la validesa i 
eficàcia. 
– Generalització dels pro-
blemes i aplicació a altres 
contextos i condicions par-
ticulars. 
– Utilització de representa-
cions diverses per estructu-
rar un problema, per orga-
nitzar-ne la 
informació i per comunicar 
el mètode seguit per resol-
dre'l. 
– Modelització de contex-
tos reals cap a contextos 

 1. Planificar el procés de 
resolució d'un problema o 
d'una tasca. 
2. Assajar estratègies de re-
solució de problemes 
controlant tothora la vali-
desa del procés seguit. 
3. Valorar i interpretar, si 
s'escauen, els resultats ob-
tinguts. 
4. Revisar el procés o estra-
tègia de resolució que s'ha 
duit a terme per tal de mi-
llorar-ne l'eficiència. 
5. Generalitzar i particula-
ritzar resultats. 
6. Utilitzar el llenguatge 
matemàtic i el discurs lògic 
adequat per comunicar el 
procés de resolució d'un 
problema o una investiga-
ció. 
7. Reconèixer i interpretar 
els aspectes matemàtics de 
l'entorn. 
8. Fer servir recursos tecno-
lògics per cercar informa-
ció, tractar-la i reelaborar-

 1.1. Recull i organitza la in-
formació necessària o dis-
ponible per a la resolució 
de problemes. 
1.2. Planifica les passes a 
seguir en l'execució d'un 
projecte o en la resolució 
de problemes. 
2.1. Duu a terme les estra-
tègies planificades. 
2.2. Valora la validesa de 
les passes seguides al llarg 
de la implementació de 
l'estratègia. 
3.1. Valora i interpreta els 
resultats obtinguts, o la no 
obtenció de resultats, en el 
context del problema. 
4.1. Revisa, en vista dels re-
sultats obtinguts, o no ob-
tinguts, l'estratègia seguida 
en el procés de resolució. 
4.2. Analitza de manera crí-
tica i constructiva les infor-
macions i estratègies de re-
solució alternatives 
aportades per altres com-
panys. 



CONCRECIÓ CURRICULAR                                                                                               CEPA ALCÚDIA 

119 

matemàtics. 
– Utilització de recursos 
tecnològics per recollir, or-
denar, tractar, representar i 
reelaborar informació. 
– Plantejament de projec-
tes de treball i investigaci-
ons en contextos matemà-
tics o contextualitzats en al-
tres camps de coneixement 
en els quals es facin servir 
les matemàtiques 

la per tal de comunicar els 
resultats obtinguts. 
9. Conrear valors i actituds 
inherents a la tasca investi-
gadora (curiositat, perseve-
rança, esforç, col·laboració, 
etc.). 

5.1. Aplica el resultat o les 
estratègies seguides a con-
textos diferents, situacions 
més generals o casos parti-
culars.  
6.1. Fa servir diferents re-
presentacions (esquemes, 
taules, gràfics, llenguatge 
algebraic) per tractar i co-
municar la informació. 
7.1. Reconeix i extreu els 
elements essencials i signi-
ficatius de l'entorn per 
plantejar el problema. 
8.1. Fa servir la xarxa de 
manera adequada i eficient 
en la recerca d'informació. 
8.2. Utilitza el full de càlcul 
per tractar les dades reco-
llides o obtingudes. 
8.3. Fa servir programari 
per representar gràfica-
ment 
relacions i dades numèri-
ques. 
9.1. Mostra actituds prò-
pies de l'esperit investiga-
dor: curiositat, perseve-
rança, esforç, col·laboració, 
respecte, 
etc 

 Bloc 2. Nombres 

 – Nombres racionals. Nom-
bres decimals exactes i pe-
riòdics. 
– Potències de nombres 
enters i fraccionaris amb 
exponent enter. Propietats. 
Operacions. 
– Valor absolut. 
– Aproximacions i errors en 
les mesures (error absolut, 
error relatiu i xifres signifi-
catives). 
– Notació científica. 

 1. Utilitzar els nombres ra-
cionals (enters, fracciona-
ris, decimals, nombres molt 
grans i nombres molt pe-
tits) i les seves operacions 
per resoldre problemes re-
lacionats 
amb la vida diària o aplicats 
a diferents ciències i ex-
treure'n conclusions dels 
resultats obtinguts. 
2. Triar la forma de càlcul 
apropiada (mental, escrita 
o amb calculadora) usant 
diferents estratègies que 
permetin simplificar les 
operacions amb nombres 

 1.1. Converteix un nombre 
fraccionari en decimal i dis-
tingeix, segons el període, 
entre decimal periòdic finit 
o infinit. 
1.2. Empra adequadament 
els nombres fraccionaris, 
els decimals i les seves ope-
racions per resoldre proble-
mes de la vida quotidiana. 
2.1. Fa operacions d'arro-
doniment i truncament de 
nombres decimals. 
2.2. Calcula i interpreta 
adequadament l'oposat i el 
valor absolut d'un nombre 
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racionals i estimar la cohe-
rència i la precisió dels re-
sultats obtinguts. 

enter, i en comprèn el sig-
nificat i el contextualitza en 
problemes de la vida real. 
2.3. Empra la notació cien-
tífica i en valora l'ús per 
simplificar càlculs i repre-
sentar nombres molt gros-
sos i 
molt petits. 
2.4. Expressa el resultat 
d'un problema, utilitzant la 
unitat de mesura ade-
quada, en forma de nom-
bre decimal, arrodonint-lo 
si és necessari i amb el 
marge d'error o precisió re-
querits. 

 Bloc 3. Àlgebra 

 – El llenguatge algebraic. 
– Equacions de primer grau 
amb una incògnita. Resolu-
ció algebraica i gràfica. 
– Sistemes lineals de dues 
equacions amb dues incòg-
nites. Resolució algebraica i 
gràfica. 
– Utilització de les equaci-
ons de primer grau i els sis-
temes per resoldre proble-
mes de la vida quotidiana. 
– Equacions de segon grau 
incompletes. Resolució 
algebraica. 

 1. Usar el llenguatge alge-
braic per simbolitzar i resol-
dre problemes mitjançant 
el plantejament 
d'equacions i sistemes d'e-
quacions. 
2. Aplicar mètodes alge-
braics, gràfics o recursos 
tecnològics per resoldre'ls i 
contrastar els resultats 
obtinguts. 

 1.1. Formula algebraica-
ment una situació de la vi-
dareal mitjançant equaci-
ons de primer grau i siste-
mes 
d'equacions lineals amb 
dues incògnites, les resol 
mitjançant procediments 
algebraics o gràfics, i 
n'interpreta el resultat ob-
tingut. 
2.1. Comprova, donada una 
equació (o un sistema), si 
un nombre és (o uns nom-
bres són) la solució. 
2.2. Resol equacions de pri-
mer grau. 
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2.3. Resol sistemes de dues 
equacions lineals amb dues 
incògnites mitjançant pro-
cediments algebraics o grà-
fics. 

 Bloc 4. Geometria 

 – Teorema de Pitàgores. 
Aplicació a la resolució de 
problemes. 
– Poliedres i cossos de re-
volució. Elements caracte-
rístics, classificació. Àrees i 
volums. 
– Propietats, regularitats i 
relacions dels poliedres. 

 1. Reconèixer el significat 
aritmètic del teorema de 
Pitàgores (quadrats de 
nombres, ternes pitagòri-
ques) i 
el significat geomètric 
(àrees de quadrats constru-
ïts sobre els costats), i em-
prar-lo per resoldre proble-
mes geomètrics. 
2. Analitzar diferents cossos 
geomètrics (cubs, ortoe-
dres, prismes, piràmides, 
cilindres, cons i esferes) i 
identificar-ne els elements 

 1.1. Aplica el teorema de 
Pitàgores per calcular longi-
tuds desconegudes en la 
resolució de triangles i 
àrees de polígons regulars, 
en contextos geomètrics o 
en contextos reals. 
2.1. Analitza i identifica les 
característiques de dife-
rents cossos geomètrics 
utilitzant el llenguatge 
geomètric adequat. 
2.2. Identifica els cossos ge-
omètrics a partir dels seus 
desenvolupaments plans i 
recíprocament.  
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característics (vèrtexs, ares-
tes, cares, desenvolupa-
ments plans).  
3. Resoldre problemes que 
comportin el càlcul de lon-
gituds, superfícies i volums 
del món físic utilitzant pro-
pietats, regularitats i relaci-
ons dels poliedres. 

3.3. Resol problemes de la 
realitat mitjançant el càlcul 
d'àrees i volums de cossos 
geomètrics fent servir els 
llenguatges geomètric i al-
gebraic adequats. 

 Bloc 5. Estadística 

 – Fases i tasques d'un es-
tudi estadístic. Població, 
mostra. Variables estadísti-
ques: qualitatives, 
quantitatives discretes, 
quantitatives contínues. 
– Mètodes de selecció 
d'una mostra estadística. 
Representativitat d'una 
mostra. 
– Freqüències absolutes, 
relatives i acumulades. 
Agrupació de dades en in-
tervals. 

 1. Formular preguntes ade-
quades per conèixer les ca-
racterístiques d'interès 
d'una població i recollir, 
organitzar i presentar da-
des rellevants per respon-
dre-les emprant els mèto-
des estadístics apropiats i 
les eines adequades, orga-
nitzant les dades en taules i 
construint gràfics, calculant 
els paràmetres rellevants i 
obtenint 
conclusions raonables a 
partir dels resultats obtin-
guts. 

 1.1. Defineix població, 
mostra i individu des del 
punt de vista de l'estadís-
tica, i els aplica a casos con-
crets. 
1.2. Reconeix i proposa 
exemples de diferents tipus 
de variables estadístiques, 
tant qualitatives com 
quantitatives. 
1.3. Valora la representati-
vitat d'una mostra. 
1.4. Organitza en taules da-
des obtingudes d'una po-
blació de variables qualita-
tives o quantitatives, en 
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– Gràfics estadístics. Dia-
grama de barres, histo-
grama, diagrama de sec-
tors. 
– Mesures de centralitza-
ció: moda, mediana, mit-
jana aritmètica. Càlcul i in-
terpretació. 
– Mesures de dispersió: 
rang, variància, desviació tí-
pica. Càlcul i interpretació. 
– Interpretació conjunta de 
la mitjana i la desviació tí-
pica. 
– Estadística bidimensional. 
Tractament a partir de la 
representació gràfica. 
– Concepte qualitatiu de la 
correlació entre variables. 

2. Utilitzar eines tecnològi-
ques per organitzar dades, 
generar gràfics estadístics, 
calcular paràmetres 
rellevants i comunicar els 
resultats obtinguts que 
responguin a les preguntes 
formulades prèviament 
sobre la situació estudiada. 
3. Analitzar i interpretar de 
manera crítica la informa-
ció estadística que apareix 
en els mitjans de 
comunicació i valorar-ne la 
representativitat i fiabilitat 

calcula les freqüències ab-
solutes i relatives i les re-
presenta gràficament. 
1.5. Calcula la mitjana arit-
mètica, la mediana (interval 
medià), la moda (interval 
modal), el rang i la desvia-
ció típica i els empra per re-
soldre problemes. 
1.6. Representa dades biva-
riants amb el diagrama de 
dispersió i té una idea intuï-
tiva de la correlació. 
2.1. Empra la calculadora i 
eines tecnològiques per or-
ganitzar dades, generar 
gràfics estadístics i calcular 
les mesures de tendència 
central i el rang de varia-
bles estadístiques quantita-
tives. 
2.2. Empra les tecnologies 
de la informació i la comu-
nicació per comunicar in-
formació resumida i 
rellevant sobre una variable 
estadística analitzada. 
3.1. Interpreta gràfics esta-
dístics senzills recollits en 
mitjans de comunicació. 
3.2. Detecta fal·làcies i usos 
interessats de la informació 
presents als mitjans de co-
municació. 

 

MATEMÀTIQUES. NIVELL 2 MÒDUL 2 

 Continguts  Criteris d’avaluació  Estàndards d’aprenentatge 
avaluables 

 Bloc 1. Processos matemàtics 

 – Resolució de problemes i 
planificació de les estratè-
gies i procediments a seguir 
fent servir el 

 1. Planificar el procés de 
resolució d'un problema o 
d'una tasca. 

 1.1. Recull i organitza la in-
formació necessària o dis-
ponible per a la resolució 
de problemes. 
1.2. Planifica les passes a 
seguir en l'execució d'un 
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llenguatge apropiat i dife-
rents representacions. Co-
municació del procés seguit 
i valoració crítica de 
les solucions obtingudes. 
Revisió del mètode seguit 
en la resolució d'un pro-
blema. 
– Actitud constructiva en-
vers solucions alternatives i 
valoració de la seva vali-
desa i eficàcia. 
– Generalització dels pro-
blemes i aplicació a altres 
contextos i condicions par-
ticulars. 
– Utilització de representa-
cions diverses per estructu-
rar un problema, per orga-
nitzar la informació i per 
comunicar el mètode seguit 
per resoldre'l. 
– Modelització de contex-
tos reals cap a contextos 
matemàtics. 
– Utilització de recursos 
tecnològics per recollir, or-
denar, tractar, representar i 
reelaborar informació. 
– Plantejament de projec-
tes de treball i investigaci-
ons en contextos matemà-
tics o contextualitzats en al-
tres camps de coneixement 
en els quals es facin servir 
les matemàtiques. 

2. Assajar estratègies de re-
solució de problemes con-
trolant en tot moment la 
validesa del procés seguit. 
3. Valorar i interpretar, si 
s'escauen, els resultats ob-
tinguts. 
4. Revisar el procés o estra-
tègia de resolució que s'ha 
duit a terme per tal de mi-
llorar-ne l'eficiència. 
5. Generalitzar i particula-
ritzar resultats. 
6. Utilitzar el llenguatge 
matemàtic i el discurs lògic 
adequat per comunicar el 
procés de resolució d'un 
problema o una investiga-
ció. 
7. Reconèixer i interpretar 
els aspectes matemàtics de 
l'entorn. 
8. Fer servir recursos tecno-
lògics per cercar informa-
ció, tractar-la i reelaborar-
la per comunicar-ne 
els resultats obtinguts. 
9. Conrear valors i actituds 
inherents a la tasca investi-
gadora (curiositat, perseve-
rança, esforç, col·laboració, 
etc.). 

projecte o en la resolució 
de problemes. 
2.1. Duu a terme les estra-
tègies planificades. 
2.2. Valora la validesa de 
les passes seguides al llarg 
de la implementació de 
l'estratègia. 
3.1. Valora i interpreta els 
resultats obtinguts, o la no 
obtenció de resultats, en el 
context del problema. 
4.1. Revisa, en vista dels re-
sultats obtinguts, o no ob-
tinguts, l'estratègia seguida 
en el procés de resolució. 
4.2. Analitza de manera crí-
tica i constructiva les infor-
macions i estratègies de re-
solució alternatives 
aportades per altres com-
panys. 
5.1. Aplica el resultat o les 
estratègies seguides a con-
textos diferents, situacions 
més generals o casos parti-
culars. 
6.1. Fa servir diferents re-
presentacions (esquemes, 
taules, gràfics, llenguatge 
algebraic) per tractar i co-
municar la informació. 
7.1. Reconeix i extreu els 
elements essencials i signi-
ficatius de l'entorn per tal 
de plantejar el problema. 
8.1. Fa servir la xarxa de 
manera adequada i eficient 
en la recerca d'informació. 
8.2. Utilitza el full de càlcul 
per tractar les dades reco-
llides o obtingudes. 
8.3. Fa servir programari 
per representar gràfica-
ment 
relacions i dades numèri-
ques. 
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9.1. Mostra actituds prò-
pies de l'esperit investiga-
dor: curiositat, perseve-
rança, esforç, col·laboració, 
respecte, etc. 

 Bloc 2. Aritmètica 

 – Percentatges. Encadena-
ment de percentatges. Apli-
cacions a contextos diver-
sos (creixement de 
poblacions, desintegració 
de substàncies, càlculs fi-
nancers, etc.). 
– Matemàtica financera. In-
terès simple i compost. 
TAE. 

 1. Associar un índex de va-
riació a cada operació amb 
percentatges: càlcul d'un 
percentatge i augments i 
disminucions percentuals i 
aplicar-los al càlcul de 
quantitats inicials i finals en 
una operació amb 
percentatges. 
2. Calcular la variació per-
centual que resulta en apli-
car diferents operacions 
encadenades amb percen-
tatges. Valorar críticament 
l'ús dels percentatges als 
mitjans 
de comunicació. 
3. Conèixer l'interès simple 
i l'interès compost. 
4. Conèixer alguns produc-
tes financers: anualitats de 
capitalització i d'amortitza-
ció, condicions de préstecs 
itarges de crèdit. 

1.1. Transforma percentat-
ges en índexs de variació i 
els utilitza en la resolució 
de problemes. 
2.1. Fa servir els índexs de 
variació per analitzar varia-
cions percentuals encade-
nades i n'interpreta el 
resultat. 
2.2. Té capacitat crítica per 
interpretar missatges publi-
citaris i dels mitjans de co-
municació referits a per-
centatges. 
3.1. Coneix les variables 
que intervenen en alguns 
productes financers. 
3.2. Sap calcular i interpre-
tar la TAE (taxa anual equi-
valent) en una successió de 
variacions percentuals. 
4.1. Interpreta les condici-
ons de préstecs, targetes 
de crèdit i altres productes 
financers. 
4.2. Utilitza simuladors per 
analitzar productes finan-
cers. 
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 Bloc 3. Funcions 

 – Descripció qualitativa de 
funcions. Màxims, concavi-
tat, creixement i decreixe-
ment, concavitat i 
convexitat, inflexions, dis-
continuïtats. 
– Variació en les funcions. 
Taxa de variació mitjana. 
– Alguns models de funci-
ons: les funcions lineals, 
afins, quadràtiques, de pro-
porcionalitat inversa i 
exponencials. 
– Equacions de primer i se-
gon grau aplicades a con-
textos funcionals. 
– Resolució de problemes 
de plantejament en què 
apareguin equacions i siste-
mes de primer i segon grau. 

 1. Interpretar gràfics de 
funcions. 
2. Localitzar i interpretar els 
principals elements d'una 
gràfica funcional. 
3. Construir gràfics de fun-
cions lineals, quadràtiques, 
de proporcionalitat inversa 
i exponencials a partir d'ex-
pressions algebraiques i de 
la descripció dels 
fenòmens representats. 
4. Aplicar mètodes de reso-
lució algebraica en proble-
mes lineals i quadràtics. 
5. Aplicar mètodes gràfics 
per abordar problemes on 
intervenen equacions de 
primer i segon grau. 
 6. Abordar problemes de 
cinemàtica a partir de les 
gràfiques espai-temps i de 
la resolució d'equacions i 
sistemes d'equacions. 

 1.1. Fa servir un llenguatge 
adequat per descriure el 
comportament d'una fun-
ció. 
2.1. Extreu informació a 
partir d'un gràfic funcional i 
en localitza i interpreta el 
significat dels elements: do-
mini, recorregut, creixe-
ment i decreixement, 
concavitat i convexitat, ex-
trems relatius i punts d'in-
flexió i discontinuïtats. 
2.1. Fa servir la resolució de 
sistemes lineals i d'equaci-
ons de primer i segon grau 
en vista a la 
interpretació de gràfiques 
funcionals. 
2.3. Calcula i interpreta ta-
xes de variació mitjana en 
funcions en contextos fí-
sics, econòmics, etc. 
3.1. Construeix gràfiques a 
partir de taules numèri-
ques. 
3.2. Construeix taules a 
partir de la descripció de 
fenòmens en els quals in-
tervenen relacions de linea-
litat, quadràtiques, de pro-
porcionalitat inversa i expo-
nencials. 
4.1. Resol sistemes lineals i 
equacions de segon grau en 
problemes de planteja-
ment. 



CONCRECIÓ CURRICULAR                                                                                               CEPA ALCÚDIA 

127 

5.1. Tracta de manera grà-
fica problemes de planteja-
ment en què intervenen 
sistemes lineals i 
equacions de primer i se-
gon grau. 
6.1. Interpreta gràfiques de 
moviment corresponents a 
moviments rectilini uni-
forme i moviment rectilini 
uniformement accelerat. 
6.2. Resol problemes de ci-
nemàtica gràficament i al-
gebraica. 

 Bloc 4. Atzar i probabilitat 

 – Probabilitat simple. Regla 
de Laplace. Probabilitat 
composta. Diagrames d'ar-
bre. Taules de contingèn-
cia. Dependència i indepen-
dència d'esdeveniments. 
– Esperança matemàtica. 
Introducció a les tècniques 
de recompte. Selecció i or-
denació de subconjunts. 
– Els jocs d'atzar: riscos i lu-
dopaties. 

 1. Conèixer el paper que 
juga l'atzar en diferents fe-
nòmens. 
2. Calcular i fer estimacions 
de probabilitats d'esdeveni-
ments aleatoris. 
3. Tenir mecanismes per fer 
recomptes de conjunts a 
partir de seleccions ordena-
des i no ordenades d'ele-
ments. 
4. Conèixer i valorar els ris-
cos que comporten els jocs 
d'atzar. 

 1.1. Distingeix fenòmens 
deterministes i fenòmens 
regits per l'atzar. 
2.1. Calcula probabilitats 
d'esdeveniments en experi-
ències simples. 
2.2. Representa espais 
mostrals mitjançant models 
com diagrames de Venn, di-
agrames d'arbre i taules de 
contingència. 
2.3. Calcula probabilitats 
d'esdeveniments en experi-
ències aleatòries a través 
d'estructures com diagra-
mes d'arbre i taules de con-
tingència. 
2.4. Reconeix independèn-
cia i dependència d'esdeve-
niments aleatoris. 
3.1. Fa enumeracions i re-
comptes de conjunts a tra-
vés d'ordenacions i de se-
lecció de subconjunts en 
casos 
senzills. 
3.2. Aplica el recompte com 
a eina per al càlcul de pro-
babilitats. 
4.1. Calcula l'esperança de 
jocs d'atzar simples. 
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4.2. Valora críticament els 
jocs d'atzar i els riscos que 
comporten. 

Criteris metodològics 

A. Mètodes i propostes didàctiques 

La metodologia didàctica ha de tenir com a finalitat l'ampliació de les competències clau en relació 

amb els continguts d'aquest àmbit i s'ha de fonamentar en l'aplicació del mètode científic, que com-

porta la capacitació per qüestionar, identificar problemes, formular hipòtesis, planificar i realitzar 

accions, recollir i organitzar informació rellevant, sistematitzar coneixement, analitzar resultats i 

treure conclusions i comunicar-les correctament. 

L'àmbit cientificotecnològic ha de posar esment molt especialment al desenvolupament de la com-

petència matemàtica, és a dir, la capacitat d'aplicar el raonament matemàtic i les seves eines per 

descriure, interpretar i predir diferents fenòmens en el seu context, i de les competències bàsiques 

en ciència i tecnologia, que són les que proporcionen un acostament al món físic i a la interacció 

responsable amb aquest a partir de les accions, tant individuals com col·lectives, orientades a la con-

servació i millora del medi, decisives per protegir i mantenir la qualitat de vida i el progrés dels pobles. 

Aquestes competències contribueixen a desenvolupar el pensament científic, atès que inclouen l'a-

plicació dels mètodes propis de la racionalitat científica i les destreses tecnològiques, que condueixen 

a l'adquisició de coneixements, el contrast d'idees i l'aplicació dels descobriments al benestar social. 

Es tracta, doncs, d'involucrar l'alumnat en un aprenentatge basat en el desenvolupament de projec-

tes d'investigació relacionats amb situacions reals, concretes i significatives que permetin la com-

prensió i l'anàlisi crítica de problemes provocats per la societat actual al medi natural, així com valorar 

el desenvolupament sostenible del planeta. Potenciar l'habilitat de formular, plantejar, interpretar i 

resoldre problemes és fonamental, ja que permet a les persones desenvolupar els processos cogni-

tius necessaris per abordar i resoldre situacions interdisciplinàries reals. 

El procés de resolució de problemes ha de potenciar l'habilitat per entendre diferents plantejaments 

i implementar plans pràctics, revisar els procediments de cerca de solucions i plantejar aplicacions 

del coneixement i les habilitats a diverses situacions de la vida real, així com fomentar l'autonomia 

per establir hipòtesis i contrastar-les, i per dissenyar diferents estratègies de resolució o extrapolar 

els resultats obtinguts en situacions anàlogues. 
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L'elaboració de treballs d'investigació sobre temes proposats o de lliure elecció té per objectiu desen-

volupar l'aprenentatge autònom, aprofundir i ampliar continguts relacionats amb el currículum i mi-

llorar les destreses tecnològiques i comunicatives. Una part fonamental d'aquests projectes ha de ser 

l'exposició i la defensa oral de les conclusions. Aquests treballs s'han d'elaborar individualment i en 

equip, utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Els procediments d'ensenyament i aprenentatge han d'anar adreçats a sistematitzar el coneixement 

sobre el món natural a través de la construcció de conceptes i de les relacions entre aquests, a cercar 

models explicatius que permetin comprendre millor la natura i, en definitiva, a construir el saber 

científic extensible a altres àmbits de coneixement. 

B. Recursos didàctics 

Les tecnologies de la informació i de la comunicació són inherents a l'àmbit cientificotecnològic. 

D'una banda, els recursos TIC són essencials per desenvolupar la part dels continguts de l'àmbit ori-

entats a adquirir habilitat en el maneig dels ordinadors, el programari i la xarxa. D'altra banda, les TIC 

són bàsiques per desenvolupar les propostes didàctiques de recerca, selecció, organització i comuni-

cació d'informació, desenvolupament de projectes d'investigació i elaboració de treballs d'investiga-

ció. 

L'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació també té una gran importància en la 

comprensió mitjançant la simulació de processos. La utilització de les aplicacions virtuals interactives 

han de jugar un paper crucial, perquè proporcionen alternatives als laboratoris tradicionals i consti-

tueixen l'única manera d'estudiar, de manera experimental, alguns processos de difícil execució pràc-

tica. Les tecnologies de la informació i la comunicació han de ser una eina fonamental per sustentar 

les investigacions i aprofundir en la terminologia científica. 

Les TIC han de tenir un paper essencial per a una més bona comprensió de conceptes, per resoldre 

problemes complexos, per contrastar amb més rigor les hipòtesis proposades i per presentar i comu-

nicar els resultats obtinguts. 

C. Distribució espaciotemporal 

La distribució de l'aula ha de facilitar la comunicació i ha d'incloure la utilització d'espais alternatius, 

i, en conseqüència, no s'ha de limitar a l'organització tradicional. No ha de ser rígida, sinó que s'ha 

d'adaptar segons el desenvolupament de les activitats, els objectius didàctics i els estils d'aprenen-

tatge dels alumnes. 

El paper que juguen les TIC en el desenvolupament dels continguts de l'àmbit s'ha de tenir en compte 

en la distribució de l'espai, que ha de permetre la utilització discontínua dels ordinadors en tots els 

moments que les característiques de la tasca ho requereixin i la utilització constant en la implemen-

tació dels continguts de les TIC. 
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És necessari comptar amb una varietat d'activitats suficient perquè la programació en el temps tam-

poc no sigui rígida: segons la resposta dels alumnes s'ha de poder modificar amb la finalitat de man-

tenir-ne la motivació i facilitar-los aprenentatge. 

D. Avaluació 

L'avaluació dels aprenentatges presenta bàsicament dues funcions: d'orientació de l'alumnat i de re-

coneixement dels canvis que s'han d'anar introduint per tal que cadascun dels alumnes aprengui 

d'una forma significativa. Aquesta és una eina tant per a l'alumnat com per al professorat que permet 

a uns i altres aprendre a través dels encerts, els errors i els oblits, així com identificar les dificultats i 

els progressos dels alumnes per adaptar la seqüència didàctica a les seves necessitats. L'avaluació ha 

de ser un procés continu que no s'ha de confondre amb una avaluació quantitativa contínua dels 

resultats dels alumnes. La seva gestió ha de ser compartida per l'alumnat i pel professorat. 

Les activitats d'avaluació tenen com a referent els criteris d'avaluació de cada unitat didàctica, els 

quals estan formulats de manera que permetin valorar el grau de consecució de cadascuna de les 

competències en relació amb els continguts de l'àmbit. Tenen el propòsit de guiar l'anàlisi de les 

possibilitats que té cada alumne per conèixer, comprendre i interactuar d'una manera positiva, per a 

si mateix i per als altres, amb el món físic. Això implica actuar amb autonomia i responsabilitat; com-

prendre, interpretar i descriure el món i valorar-lo com a font d'inspiració; ser conscient de l'impacte 

de l'evolució científica i tecnològica en la cultura; associar fenòmens amb les seves causes i conse-

qüències; utilitzar els recursos humans i materials més habituals per cercar informació i resoldre pro-

blemes, i prendre consciència i comprendre els valors implícits en el benestar individual i col·lectiu, a 

més de comprometre's i participar en els entorns pròxims i llunyans d'acord amb els valors esmen-

tats.  

Les activitats d'avaluació s'han d'anar proposant en una elecció coherent amb els criteris d'avaluació 

i han de ser plantejades en els moments apropiats de la seqüència didàctica i amb els instruments 

d'avaluació adequats als diversos estils d'aprenentatge dels alumnes, així com als diferents objectius 

i continguts d'aprenentatge. 

E. El paper dels docents 

El paper del professorat ha de ser el de guiar els alumnes, no només en l'adquisició de coneixements, 

sinó també en el desenvolupament de les habilitats i destreses pròpies de la tasca científica. Així 

mateix, ha de fomentar-ne la creativitat i la curiositat amb l'objectiu d'afavorir-ne actituds positives 

cap a la ciència i el treball científic. Finalment, ha de procurar entorns motivadors en els quals els 

alumnes, partint de les seves idees prèvies, aprenguin fent, extreguin les seves pròpies conclusions i 

arribin per si mateixos a una concepció científica del món que els envolta, de manera que puguin 

aportar una explicació del que han estudiat formal i fonamentada. 

Criteris d’avaluació i de qualificació  

Els continguts, criteris d’avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables estan establerts pel decret 

d’ESPA del BOIB número 153 del 9 de novembre de 2019 i estan recollits a la següent taula. 
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Instruments d’avaluació i de qualificació 

L’avaluació i qualificació es basarà en la realització d’activitats de caire competencial: proves escrites, 

activitats presencials a l’aula i telemàtiques, activitats de recerca, etc, que s’especificaran a les pro-

gramacions de departament i d’aula de cada curs.    

Temporització de l'avaluació 
 
L'avaluació serà contínua i formativa, mitjançant l'aplicació dels instruments i estratègies descrites a 
l'apartat anterior. Si escau, a les juntes d'avaluació es decidirà introduir canvis o incorporar novetats 
en relació a les usades i objecte d'anàlisi i valoració. 
 
Cada quadrimestre comptarà amb tres sessions d'avaluació: 
 
- Avaluació inicial o de seguiment: es posarà en pràctica al llarg de les tres primeres setmanes de cada 
quadrimestre i es fonamentarà en les competències clau i no computarà per a la qualificació del 
quadrimestre. La seva finalitat és orientativa i diagnòstica de la situació inicial de cada grup classe i 
de cada alumne. 
 
- Primera avaluació: es durà a terme una vegada finalitzada l'avaluació inicial i analitzarà l'evolució 
qualitativa dels alumnes quant a rendiment acadèmic, dret a avaluació contínua i control 
d'assistència. En aquesta línia, els tutors de cada grup seran els encarregats de convocar als alumnes 
que considerin per tal de tractar aquests aspectes,  cercar alternatives i aplicar mesures que 
contribueixin a facilitar l'èxit acadèmic. 
 
- Avaluació ordinària: resultat de l'evolució i del grau d'assoliment de les competències clau al final 
del quadrimestre.  S'aplicarà també als alumnes que hagin perdut el dret a l'avaluació contínua. 
 
 

1.2.3.Àmbit Social 
 

Objectius específics de l’àmbit social 
 

• 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. 

• 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 mediam-

biental d'aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica específica de l'ús dels recursos 

a les Illes Balears. 

• Comprendre el territori com a resultat de la interacció de les societats amb el medi que 

organitzen i en el qual es desenvolupen. 

• 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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• 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. 

• Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del món, 

d'Europa, d'Espanya i, especialment, de les Illes Balears. 

• Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social, cultural i his-

tòrica 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 conser-

vació d'aquest patrimoni, especialment el de les Illes Balears. 

• Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al vocabu-

lari habitual per tal d'augmentar la precisió en l'ús del llenguatge i millorar la comunica-

ció. 

• 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 infor-

mació d'acord amb la finalitat que es persegueix i comunicar-la als altres de forma orga-

nitzada i intel·ligible. 

• Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva, crítica 

i tolerant i fonamentar adequadament les opinions i valorar el diàleg com una via neces-

sària per solucionar els problemes humans i socials. 

• Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i les ba-

ses 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 injus-

tícies i mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i les persones privats dels 

seus drets o dels recursos econòmics necessaris. 

• 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. 

 

Criteris metodològics 

 

La metodologia utilitzada en els ensenyaments de l'àmbit social de l'educació secundària per a 
persones adultes ha de tenir com a horitzó el desenvolupament d'aprenentatges significatius. 
Una de les característiques més rellevants dels aprenentatges significatius és la permanència, 
perquè estableix un nombre elevat de relacions entre el nou coneixement adquirit i l'estructura 
cognitiva de l'alumne. Això implica que, en les persones adultes, i molt especialment en l'àmbit 
social, existeixin més possibilitats d'establir relacions entre el coneixement nou i els esquemes 
mentals que aquestes posseeixen.  
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La societat en què vivim es desenvolupa en un context multicultural. És necessari que l'educació 
de les persones adultes es consideri des d'una perspectiva intercultural. Per tant, les línies me-
todològiques han de ser obertes a la participació i permetre obrir vies de relació entre persones 
que procedeixin d'entorns culturals diferents.  

L'estudi dels continguts procedents de les ciències socials ha de ser integrador i globa-
litzat, ja que el seu objectiu bàsic és el coneixement de la realitat social.  

S'ha de recordar que l'estudi de la interacció de l'ésser humà amb el medi ha de tenir 
un enfocament que consideri les múltiples variables — naturals i humanes— que con-
formen un espai.  

D'altra banda, l'estudi de la història ha de permetre a l'alumnat adult tenir una visió 
multicausal del procés històric, que condiciona i determina el present. Alhora, cal abor-
dar l'estudi del nostre patrimoni cultural material i immaterial com un conjunt heretat i 
construït col·lectivament a través del temps i de l'espai.  

Amb els continguts procedents de l'educació visual es desenvolupen en l'alumnat les 
capacitats perceptives i se l'introdueix en el coneixement de l'evolució històrica de l'art 
i de la música, sempre en relació amb el context històric en què es van desenvolupar.  

D'entre les estratègies d'aprenentatge suggerim la utilització combinada de les se-
güents:  

- L'aprenentatge per recepció, en què l'alumnat adopta una actitud més pas-

siva de receptor de coneixements que no té i que li són presentats pel docent 

ja elaborats, analitzats, sintetitzat i explicats.  

- L'aprenentatge per descobriment guiat, en què l'alumnat descobreix els con-

ceptes i les seves relacions i els reordena per adaptar-los al seu esquema 

cognitiu. El docent indueix a l'aprenentatge, assessora i intenta despertar la 

curiositat i l'interès per aprendre. Aquesta estratègia col·loca en primer pla 

el desenvolupament de la solució de problemes. Entre la gran varietat d'acti-

vitats relacionades amb aquest tipus d'aprenentatge destaquen:  

a) La definició de conceptes i l'elaboració de glossaris.  

b) L'elaboració de resums i esquemes.  

c) Les activitats bàsiques de comprensió i síntesi: preguntes obertes, fra-
ses per completar, taules per relacionar conceptes, qüestionaris de verta-
der/fals, etc.  

d) L'elaboració d'eixos cronològics.  

e) L'anàlisi i interpretació de fonts documentals diverses.  

f) L'observació i l'anàlisi d'imatges històriques i artístiques, així com la 
comparació d'obres d'art d'estils o artistes diferents.  

g) La lectura de notícies i textos expositius breus i el comentari d'aquests a partir 
de preguntes guia.  

h) La visualització de documentals i pel·lícules, amb la resolució posterior d'un 
qüestionari.  
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L'aprenentatge per descobriment autònom és l'estratègia que més impulsa la com-
petència d'aprendre a aprendre. L'autonomia promou la reflexió sobre el propi apre-
nentatge, els processos i les estratègies utilitzades. El docent adopta un paper més 
passiu i estimula l'alumnat a explorar de forma independent proposant:  

a) Treballs de recerca a partir d'un projecte.  
.  b) L'elaboració d'informes, biografies i treballs monogràfics breus, ja sigui individual-

ment o en grup, a partir de tot tipus de fonts.  

c) Exposicions orals de treballs monogràfics, elaborats individualment o en 
grup, emprant les tecnologies de la informació i la comunicació.  

d) Simulacions, col·loquis i debats.  

e) Visites a ciutats o pobles, paratges naturals, jaciments arqueològics, mo-
numents i museus amb un objectiu de treball concret.  

 

 

Taula: continguts, criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables  

Continguts  Criteris d'avaluació  Estàndards d'aprenentatge avalu-
ables 

Àmbit social. Nivell 1. Mòdul 1 

Bloc 1. El medi físic  

- La Terra.  

- La representació de 
la Terra. Coordena-
des  geogràfiques.  

- Components bàsics 
del relleu.  

- Medi físic de les Illes 
Balears, Espanya,  Eu-
ropa i el món: relleu, 
hidrografia i clima. - 
Medi natural i pro-
blemes mediambien-
tals. 

1. Identificar les formes de repre-
sentació  del nostre planeta. Loca-
litzar punts de la  Terra utilitzant 
coordenades geogràfiques.  

2. Localitzar i descriure els com-
ponents  bàsics del medi físic del 
món, d'Europa,  d'Espanya i de 
les Balears.  

3. Ubicar i caracteritzar les princi-
pals zones  climàtiques del món.  

4. Conèixer, descriure i valorar 
l'acció de  l'home sobre el medi 
ambient i les  conseqüències d'a-
questa acció. Entendre el  con-
cepte de desenvolupament soste-
nible. 

1. Utilitza cartografia digital per 
orientar-se en l'entorn proper. 
2. Situa i descriu les principals 
unitats de relleu i els compo-
nents bàsics del  medi físic del 
món, d'Europa, d'Espanya i de 
les Balears.  

3. Localitza les zones climàti-
ques del món i sintetitza les ca-
racterístiques de  cada tipus de 
clima.  

4.1. Fa recerques en mitjans 
d'informació digitals dels princi-
pals problemes  mediambien-
tals del planeta i explica els més 
importants.  

4.2. Exposa el concepte de 
desenvolupament sostenible i 
proposa actuacions  encamina-
des a afavorir-lo. 
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Bloc 2. L'espai humà  

- La població: indi-
cadors i mo-
dels  demogràfics. 
Els moviments mi-
gratoris  actuals.  

- L'estructura de la 
població a les 
Illes  Balears i Es-
panya.  

- La ciutat: criteris 
per definir la ciu-
tat.  Funcions i es-
tructura urbanes. 
La   

problemàtica actual 
de les ciutats. 

1. Analitzar l'evolució, la dinàmica 
i la  distribució de la població de 
les Illes  Balears, d'Espanya, d'Eu-
ropa i del món,  així com els movi-
ments migratoris actuals. 2. Expli-
car els criteris qualitatius i  quanti-
tatius que defineixen les ciu-
tats.  Reconèixer les funcions urba-
nes i analitzar ne l'estructura.  

3. Reflexionar sobre els princi-
pals  problemes i reptes als quals 
s'enfronten les  ciutats avui dia. 

1.1. Calcula i valora els prin-
cipals indicadors demogrà-
fics de les Illes  Balears, d'Es-
panya, d'Europa i el món.  

1.2. Coneix l'origen i la destina-
ció de la immigració actual a 
Espanya i les  Illes Balears i de-
bat la qüestió de la integració a 
la nostra societat dels  nouvin-
guts.  

2. Identifica els criteris qualita-
tius i quantitatius que definei-
xen les ciutats.  Enumera les 
principals funcions urbanes i 
n'analitza l'estructura. 3. Debat 
els principals problemes i rep-
tes als quals s'enfronten les 
ciutats  avui dia i proposa pos-
sibles solucions. 

Bloc 3. La prehistòria  

- La prehistòria. El 
procés d'hominitza-
ció. - Paleolític: ca-
racterístiques de les 
formes  de vida: els 
caçadors recol·lec-
tors i la  societat 
igualitària. 

1. Anomenar i caracteritzar ca-
dascun dels  estadis del procés 
d'hominització.  

2. Conèixer el concepte de prehis-
tòria i  assenyalar-ne les etapes, 
amb la cronologia  corresponent. 

1. Identifica els estadis 
del procés d'hominització 
i en descriu les  caracte-
rístiques principals.  

2. Elabora materials digitals 
per definir la prehistòria i 
identificar-ne les  etapes.  

3. Exposa de manera oral les 
formes de vida del Paleolític i 
explica com  funcionava el 
model de societat igualitària. 

 

- Neolític: característi-
ques de les formes 
de  vida: revolució agrà-
ria i l'aparició dels  po-
blats. Els inicis d'una so-
cietat   

jerarquitzada. Desen-
volupament de 
les  creences religio-
ses.  

- La prehistòria a les 
Illes Balears. La  civi-
lització talaiòtica. 

3. Identificar les formes de 
vida del  Paleolític i conèixer el 
model de societat  igualitària.  

4. Entendre els canvis en el perí-
ode del  Neolític: la revolució 
agrícola, l'aparició  dels poblats, 
les novetats en el model social  i 
en els ritus religiosos.  

5. Conèixer les civilitzacions pre-
històriques  a les Illes Balears. 
Caracteritzar la  civilització tala-
iòtica. 

4. Identifica les formes de 
vida del Neolític. Les com-
para amb les del  Paleolític.  

5. Valora el llegat de les civilit-
zacions prehistòriques a les Illes 
Balears i en  resumeix les princi-
pals característiques. 
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Bloc 4. Edat antiga.  

- Les primeres civilit-
zacions urba-
nes.  Egipte i Meso-
potàmia.  

- L'antiga Grècia. Les 
polis gregues. La  de-
mocràcia d'Atenes.  

- L'antiga Roma. L'orga-
nització política a la  Re-
pública i a l'Imperi. La 
romanització. - La incor-
poració de la península 
Ibèrica i  de les Balears 
al món romà. 

1. Analitzar el procés d'aparició 
de les  ciutats i conèixer la nova 
divisió del treball  i la composi-
ció de la societat que sor-
geix  d'aquest procés.  

2. Descriure el procés d'aparició 
de l'estat i  identificar la funció 
de cadascun dels  elements que 
el composaven.  

3. Comentar la importància dels 
nous  coneixements: escriptura, 
matemàtiques i  astronomia en 
l'evolució de la humanitat. 4. 
Entendre el concepte de polis, 
conèixer  la democràcia escla-
vista d'Atenes i  comparar-la 
amb les democràcies actuals. 5. 
Conèixer l'organització política 
de la  República romana i l'or-
ganització política  de l'Imperi.  

6. Explicar el concepte de roma-
nització. 7. Identificar les causes 
econòmiques i  polítiques que, 
juntament amb les invasi-
ons  bàrbares, provocaren la des-
aparició de  l'Imperi romà d'Occi-
dent. 

1. Explica el procés d'aparició de 
les ciutats, esquematitza la nova 
divisió del  treball i la composició 
de la societat sorgida en el nou 
món urbà. 2. Explica l'aparició de 
l'estat i argumenta la funció que 
complien les lleis, la  religió, els 
funcionaris i l'exèrcit com a pi-
lars de l'estat d'Egipte i  Mesopo-
tàmia.  

3. Valora la transcendència dels 
nous coneixements: escrip-
tura,  matemàtiques i astrono-
mia en l'evolució de la humani-
tat a partir del que sap. 4. Defi-
neix què era una polis i debat 
sobre les diferències entre 
la  democràcia esclavista d'Ate-
nes i les democràcies actuals.  

5. Elabora el mapa dels límits de 
l'Imperi romà i compara el funci-
onament de  la República ro-
mana amb la de l'Imperi.  

6. Defineix què va ser la ro-
manització a la península Ibè-
rica i a les Illes  Balears.  

7. Classifica les causes de la desa-
parició de l'Imperi romà d'Occi-
dent. 

Àmbit social. Nivell 1. Mòdul 2 

Bloc 1. L'edat mitjana.  

- El món cristià. El feu-
dalisme. El  renaixe-
ment de les ciutats. L'a-
parició de la  burgesia.  

- La Corona d'Aragó. El 
regne de Mallorca. - El 
món musulmà. Els orí-
gens de l'Islam. - Orga-
nització política. La so-
cietat. Una  economia 
pròspera.  

- La península Ibèrica: la 
invasió   

1. Entendre l'organització, el 
funcionament  i l'evolució de la 
societat feudal.  

2. Estudiar l'origen i l'evolució 
de la  Corona d'Aragó i del 
regne de Mallorca. 3. Conèixer 
els trets més importants de 
la  religió, l'organització política, 
la societat i  l'economia islàmi-
ques.  

4. Analitzar els aspectes polítics,   

econòmics i socials més impor-
tants de les  Balears durant l'è-
poca musulmana. 

1. Cerca a través de mitjans di-
gitals la composició de la soci-
etat feudal, la  defineix i ex-
plica les relacions que s'esta-
bleixen entre els diferents  es-
taments.  

2. Elabora un eix cronològic i 
destaca els fets importants 
de la Corona  d'Aragó i el 
regne de Mallorca.  

3.1 Explica els orígens de l'Islam 
i l'evolució de l'Imperi musulmà. 
3.2. Valora les aportacions cul-
turals i científiques islàmiques. 
4. Resumeix els aspectes polí-
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musulmana. Les 
Illes Orientals d'Al 
Andalus. 

tics, econòmics i socials més im-
portants de les  Illes Balears du-
rant l'època musulmana. 

Bloc 2. L'art. Des dels 
inicis fins al segle  xiv  

- Les primeres manifes-
tacions artístiques de  la 
humanitat.  

- L'arquitectura talaiò-
tica a les Illes Balears. - 
L'art a les cultures clàs-
siques:   

arquitectura, escultura i 
pintura.  

- Les manifestacions 
artístiques durant  l'e-
dat mitjana: art romà-
nic, art gòtic i art  islà-
mic. 

1. Conèixer alguns exemples 
de les  primeres manifestaci-
ons artístiques de la  humani-
tat.  

2. Conèixer i valorar la impor-
tància de la  cultura talaiòtica 
per a Mallorca i Menorca. 3. 
Identificar i descriure els trets   

característics d'obres de l'art 
clàssic. 4. Comprendre la im-
portància de la  influència de 
l'art clàssic en la cultura  oc-
cidental.  

5. Reconèixer les principals ca-
racterístiques  dels estils artístics 
dins les diferents  disciplines ar-
tístiques de l'edat mitjana. 

1. Descriu alguns exemples de 
les primeres manifestacions ar-
tístiques de la  humanitat.  

2. Defineix les principals carac-
terístiques de l'arquitectura ta-
laiòtica i valora  la importància 
de la conservació del patrimoni 
cultural.  

3. Explica les característiques 
més significatives de l'art clàs-
sic a partir de  l'observació de 
diferents obres que coneix.  

4. Cerca en mitjans digitals 
mostres del llegat cultural 
que han deixat les  civilitzaci-
ons clàssiques.  

5. Explica les principals carac-
terístiques de l'art romànic, 
gòtic i islàmic  mitjançant les 
seves principals representaci-
ons. 

Bloc 3. L'edat moderna  1. Analitzar el regnat dels Reis 
Catòlics  com una etapa de 
transició entre l'edat  

1.1. Defineix la monarquia auto-
ritària.  

1.2. Explica la unió dinàstica entre 
la Corona de Castella i la Corona 

d'Aragó. 
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- La monarquia au-
toritària. La unió  di-
nàstica de Castella i 
Aragó.  

- Causes i conseqüències 
dels   

descobriments geogrà-
fics.  

- Conquesta i colonitza-
ció d'Amèrica. - Els 
Àustries. Política inte-
rior i exterior. - La 
Guerra de Successió. La 
monarquia  borbònica: 
absolutisme i centralit-
zació. 

mitjana i l'edat moderna, amb la 
formació  de la monarquia auto-
ritària.  

2. Entendre les causes dels des-
cobriments  geogràfics i les se-
ves conseqüències. 3. Compren-
dre alguns dels fets més  relle-
vants del regnat dels Àustries. 4. 
Identificar els motius pels quals 
va  esclatar la guerra per la suc-
cessió a la  corona espanyola i 
els bàndols que es van  enfron-
tar: saber els motius que van 
portar  al final del conflicte.  

5. Definir el concepte de mo-
narquia  absoluta i el d'estat 
unificador i   

centralitzador implantat pels Bor-
bons. 

2.1 Explica les distintes causes 
que impulsaren el descobri-
ment d'Amèrica i  elabora un 
mapa del procés de con-
questa.  

2.2. Classifica les conseqüèn-
cies del descobriment i la co-
lonització del nou  continent 
per a Amèrica i per a Europa.  

3. Reconeix els fets més re-
llevants de la política inte-
rior i exterior dels  Àus-
tries.  

4. Elabora un treball d'investi-
gació sobre les conseqüències 
històriques de la  Guerra de 
Successió.  

5. Explica el model de 
monarquia absoluta i el 
d'estat unificador i  cen-
tralitzador implantat 
per Felip V. 

Bloc 4. L'art dels segles 
xv a xviii - Principals ma-
nifestacions artístiques 
dels  segles xv, xvi, xvii i 
xviii: l'art   

renaixentista, l'art barroc 
i l'art neoclàssic. 

1. Conèixer les principals carac-
terístiques  dels moviments ar-
tístics d'aquest període. 2. Vin-
cular els moviments artístics 
amb el  seu context històric.  

3. Prendre consciència de la ne-
cessitat de  conservar i difondre 
el patrimoni artístic. 

1. Selecciona obres que 
mostrin els trets més des-
tacats dels moviments  ar-
tístics d'aquests segles a 
partir d'obres que coneix.  

2. Relaciona els movi-
ments artístics amb el 
seu context històric. 3. 
Valora el llegat artístic 
d'aquest període i la ne-
cessitat de la seva  con-
servació i difusió. 

Àmbit social. Nivell 2. Mò-
dul 1 
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Bloc 1. Els inicis de l'edat   

contemporània. La Re-
volució Francesa,  la Re-
volució Industrial i l'im-
perialisme - La Revolució 
Francesa  

- La Revolució Indus-
trial: des de la 
Gran  Bretanya a la 
resta d'Europa.  

- L'imperialisme al se-
gle xix: causes i  con-
seqüències. 

1. Identificar els objectius, els 
principals  fets i les conseqüèn-
cies de la Revolució  Francesa.  

2. Reconèixer els principals esde-
veniments  de la Revolució Indus-
trial.  

3. Comprendre els canvis eco-
nòmics i  socials que va supo-
sar la Revolució  Industrial per 
a la societat.  

4. Comprendre el concepte d'Im-
perialisme i  analitzar-ne les cau-
ses.  

5. Identificar les principals po-
tències  imperialistes del segle 
xix i analitzar les  conseqüències 
de l'imperialisme sobre els  ter-
ritoris colonitzats. 

1. Reconeix els principals fets 
de la Revolució Francesa i n'ex-
plica les causes  i conseqüèn-
cies.  

2. Identifica els principals fets 
de la Revolució Industrial.  

3. Caracteritza el capitalisme i 
descriu la societat de classes 
sorgida amb la  Revolució In-
dustrial.  

4. Explica raonadament el 
concepte d'imperialisme i 
en valora les causes. 5.1. Si-
tua en un mapa els princi-
pals imperis colonials a 
Àfrica i Àsia. 5.2. Valora les 
conseqüències de l'imperia-
lisme sobre els territoris  co-
lonitzats als actuals països 
del Tercer Món. 

Bloc 2. L'edat contem-
porània. La  Primera 
Guerra Mundial, la Se-
gona  Guerra Mundial 
i la Guerra Freda - La 
Primera Guerra Mun-
dial.  

- La Segona Guerra 
Mundial. De 
guerra  europea a 
guerra mundial. L'Ho-
locaust. - La nova geo-
política mundial: 
Guerra  Freda. Evolu-
ció de les relacions   

entre l'URSS i els EUA i 
els seus aliats  respec-
tius. 

1. Conèixer les causes, els princi-
pals fets i  les conseqüències de 
la Primera Guerra  Mundial.  

2. Explicar l'arribada del fei-
xisme i les  seves principals ca-
racterístiques.  

3. Conèixer les causes i els prin-
cipals fets  de la Segona Guerra 
Mundial.  

4. Analitzar les conseqüències de 
la Segona  Guerra Mundial en di-
ferents marcs  temporals i geo-
gràfics.  

5. Comprendre el concepte de 
Guerra Freda  en el context 
posterior al 1945 i les  relacions 
entre els dos blocs: els EUA 
i  l'URSS. 

1. Reconeix les principals 
causes, esdeveniments i 
conseqüències de la  Pri-
mera Guerra Mundial.  

2. Analitza el fenomen del fei-
xisme i les seves característi-
ques ideològiques. 3. Explica 
de forma sintètica les causes 
de la Segona Guerra Mundial i 
en  distingeix les fases princi-
pals.  

4. Comprèn les conseqüèn-
cies de la Segona Guerra 
Mundial en diferents  marcs 
temporals i geogràfics.  

5. Crea algun contingut digi-
tal relacionat amb algun 
dels conflictes de la  Guerra 
Freda i els explica breu-
ment. 

Bloc 3. Noves formes 
d'expressió i  percepció. 
L'art des del segle xix 
fins els  nostre dies  

1. Conèixer els principals estils 
artístics,  autors i obres d'a-
quest període.  

2. Relacionar els moviments ar-
tístics amb  el seu context histò-
ric.  

1. Selecciona obres, a partir 
de mitjans digitals, que mos-
tren els trets més  destacats 
dels moviments artístics d'a-
quests segles.  



CONCRECIÓ CURRICULAR                                                                                               CEPA ALCÚDIA 

140 

- L'art contemporani: se-
gles xix i xx. Les  mani-
festacions artístiques 
d'aquest període. - Anà-
lisi i interpretació de les 
obres més  significatives 
d'aquest període. 

3. Contribuir a la conservació de 
l'art i la  cultura mitjançant el co-
neixement de les  obres i els 
seus autors. 

2. Analitza diferents obres 
d'art i la seva relació en el con-
text històric en què  es van re-
alitzar.  

3. Reconeix la importància 
de la conservació i el res-
pecte del patrimoni  artístic 
i cultural. 

w 

- Valoració, respecte i 
conservació del  patri-
moni artístic i cultural. 

  

Bloc 4. Espai econòmic  

- L'economia de mercat. 
El model liberal.  El model 
social.  

- Els indicadors econòmics 
i de benestar. - La política 
fiscal. Definició d'impos-
tos.  Impostos directes i 
impostos indirectes. 
El  frau fiscal i les seves 
principals formes.  Conse-
qüències sobre l'econo-
mia.  

- Les principals institucions 
financeres. 

1. Establir les principals ca-
racterístiques de  l'econo-
mia de mercat i explicar els 
dos  models: el liberal i el 
social.  

2. Conèixer els princi-
pals indicadors  econò-
mics i de benestar i va-
lorar-ne el  comporta-
ment.  

3. Definir què són els im-
postos i distingir  entre 
impostos directes i im-
postos  indirectes.  

4. Explicar les distintes for-
mes de frau  fiscal i analit-
zar-ne les conseqüències 
sobre  l'economia.  

5. Analitzar les funcions de 
les institucions  financeres 
en els àmbits local i global. 

1. Enumera les principals caracterís-
tiques de l'economia de mercat i 
compara  els avantatges i els incon-
venients de cadascun dels dos mo-
dels. 2. Elabora gràfics dels princi-
pals indicadors econòmics i de 
benestar i en  valora el comporta-
ment.  

3. Valora la necessitat dels impos-
tos i en distingeix els tipus. 4. Cerca 
informació en mitjans de comunica-
ció digital de diferents exemples  de 
frau fiscal i en valora les conse-
qüències sobre l'economia. 5. Clas-
sifica les funcions de la banca i defi-
neix els principals productes  ban-
caris. 

Àmbit social. Nivell 2. Mò-
dul 2 
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Bloc 1. La història re-
cent d'Espanya - La II 
República a Espanya.  

- La Guerra Civil espanyola.  

- La dictadura de Franco a 
Espanya i a les  Illes Bale-
ars.  

- La transició política a 
Espanya: de la  dicta-
dura a la democràcia. 

1. Entendre el context his-
tòric a Espanya  previ a la 
proclamació de la II Repú-
blica. 2. Conèixer la Consti-
tució de 1931 i les  refor-
mes més destacades de la 
II República  en el període 
1931-1933.  

3. Descriure els principals 
esdeveniments  que es 
van produir durant la 
Guerra Civil  espanyola.  

4. Conèixer les diferències 
entre el règim  democràtic 
de la II República i la dicta-
dura  franquista.  

5. Conèixer els principals 
fets que van  conduir al 
canvi polític i social du-
rant la  transició.  

6. Reflexionar sobre 
el concepte de  me-
mòria històrica. 

1. Caracteritza el context social, 
polític i econòmic a Espanya 
previ a la  proclamació de la II 
República.  

2.1. Valora les principals refor-
mes de la II República en el perí-
ode 1931- 1933.  

2.2. Identifica els sectors socials 
contraris a aquestes reformes i en 
valora el  paper en l'esclat de la 
Guerra Civil.  

3. Explica les principals fases de la 
Guerra Civil espanyola i les causes 
de la  victòria franquista.  

4. Debat sobre les diferències en-
tre el règim democràtic de la II Re-
pública i  la dictadura franquista.  

5. Descriu algunes de les princi-
pals fites que impulsaren el canvi 
cap a la  democràcia a Espanya 
durant la transició.  

6. Cerca informació a través de 
mitjans digitals sobre la tasca 
de les  associacions espanyoles 
que treballen en la recuperació 
de la memòria  històrica. 

Bloc 2. Espanya i la 
Unió Europea:  orga-
nització política, terri-
torial i  participació 
ciutadana  

- La Constitució espanyola 
de 1978. - El camí cap a la 
Unió Europea: de la 
unió  econòmica a una fu-
tura unió política  suprana-
cional.  

- Participació ciutadana. 

1. Conèixer els principals 
aspectes de la  Constitu-
ció espanyola de 1978.  

2. Entendre l'evolució de 
la construcció de  la Unió 
Europea.  

3. Conèixer les institucions 
més importants  de la Unió 
Europea.  

4. Conèixer les eines 
de participació  polí-
tica i social dels ciuta-
dans i   

comprendre'n la importàn-
cia. 

1.1. Defineix Espanya com un 
estat social i democràtic de 
dret. 1.2. Explica la divisió de 
poders, les funcions de cadas-
cun i coneix les  institucions en 
què resideixen.  

1.3. Caracteritza l'organització 
territorial de l'Estat espanyol. 2. 
Resumeix les tres fases de la 
construcció de l'actual Unió Eu-
ropea: la  creació de la CECA, de 
la CEE i de la UE.  

3. Explica les funcions de les institu-
cions més importants de la Unió Eu-
ropea  utilitzant la pàgina web ofi-
cial de la UE.  

4. Debat sobre les principals ei-
nes de participació política i so-
cial dels  ciutadans i reflexiona 
sobre la seva importància. 
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Bloc 3. La revolució 
tecnològica i la  globa-
lització al final del segle 
xx i  principi del xxi  

- La globalització, les relaci-
ons   

interregionals al món i els 
principals focus  de con-
flicte.  

- La revolució tecnològica 
i els canvis que  suposa en 
la nova societat. 

1. Definir el concepte de 
globalització i  identifi-
car-ne alguns factors.  

2. Analitzar les noves relaci-
ons   

interregionals que es 
donen al món. 3. 
Identificar alguns dels 
canvis   

fonamentals que supo-
sen la revolució  tecno-
lògica per a la societat i 
l'individu. 4. Assenyalar 
les principals eines de 
la  revolució tecnològica 
i les seves   

implicacions en el dia a dia. 

1.1. Comprèn el concepte de glo-
balització i els factors que la fan 
possible. 1.2. Elabora arguments 
a favor i en contra de la globalit-
zació. 2. Descriu les noves relaci-
ons interregionals que s'establei-
xen en un món  globalitzat.  

3. Avalua el canvi que suposa la 
revolució tecnològica en la so-
cietat i  l'individu.  

4. Analitza les principals eines 
de la revolució tecnològica i la 
seva  utilització en el dia a 
dia. 

Bloc 4. El món laboral.  
 
- Drets i deures dels treba-
lladors.   

Organitzacions sindicals 
i associacions  empresa-
rials.  

- Prestacions de la Segu-
retat Social. - Relacions 
laborals. Retribució labo-
ral i  tipus de contractes 
laborals.  
- El mercat laboral i la cerca 
de treball. - Autoocupació. 

1. Assenyalar els drets i 
deures dels  treballadors 
i conèixer les organitzaci-
ons  sindicals i associaci-
ons empresarials. 
 
2. Identificar les principals 
prestacions de  la Segure-
tat Social.  

3. Identificar les dife-
rents modalitats 
de  contractes laborals.  

4. Conèixer els principals 
canals de cerca  de treball 
tradicionals i en línia.  
5. Conèixer els instru-
ments per crear una  em-
presa. 

1. Coneix els drets i deures dels 
treballadors i les principals orga-
nitzacions  sindicals i associacions 
empresarials.  

2. Fa un llistat de les principals pres-
tacions de la Seguretat Social. 
3. Identifica els diferents apartats 
d'un contracte laboral.  

4.1. Fa una simulació d'entrevista de 
treball.  

4.2. Redacta un currículum i fa una 
simulació de cerca de treball en lí-
nia. 5. Enumera els principals trà-
mits per crear una empresa. 

 
Criteris de qualificació 
 
 -         L’alumnat només serà qualificat si ha lliurat les tasques i els treballs, de cada unitat didàctica, 
en els terminis establerts. 

-         La qualificació de la unitat didàctica, entre 0 i 10 punts, dependrà de: 

a)     La puntuació obtinguda en les activitats on line que siguin assenyalades com a d’avaluació. La 
puntuació correspondrà al 60% de la nota global. El seguiment d’aquestes activitats es farà a través 
de classroom. 

b)    La puntuació obtinguda en la prova escrita. La puntuació correspondrà al 30% de la nota global. 
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c)     La puntualitat en el lliurament de tasques i treballs. La puntuació correspondrà al 10 % de la 
nota global. 
  
 Criteris de promoció 

Es procedirà a realitzar la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les 
unitats didàctiques que conformen el curs. Es considerarà que l’alumnat l’ha superat si el resultat és 
superior a 5 punts. 
 

1.3. Criteris metodològics. 
 
1.3.1. Generals de centre. 
 

• Es plantejaran els objectius des d'una perspectiva funcional i adaptada a la realitat. Així, es 
procedirà a treballar continguts i plantejament i resolució de problemes aplicables a la vida 
real de l'alumnat i sempre que la situació i les circumstàncies així ho permetin, es farà ús de 
documents reals a tots els àmbits), agrupats en unitats d'aprenentatge. 

 

• Atesa la diversitat de l'alumnat del nostre centre (procedència, edat, interessos, expectatives, 
finalitat dels estudis que es cursen al centre), es flexibilitzarà cada unitat d'aprenentatge i 
s'adaptarà a les característiques, necessitats i nivell acadèmic de les diferents tipologies 
d'alumnat. 

 

• S'aplicaran als diferents mòduls i matèries estratègies metodològiques i recursos adients a 
cada grup d'alumnes, atenent la situació del grup (inicial i evolutiva) i s'adequarà cada tècnica 
i els recursos a les diferents propostes d'activitats i continguts a treballar. 

 

• Es dissenyaran activitats (internes i externes), amb la finalitat de garantir la continuïtat dels 
estudis de cada alumne, evitar-ne l'abandonament i millorar el seu progrés en el procés 
d'aprenentatge (proposta d'activitats complementàries, explicacions addicionals a les sessions 
de tutoria individual professor de cada matèria – alumne, entre d'altres). 

 

• Es promourà la realització de treballs de recerca, de debats, resolució de problemes vinculats 
a la realitat de l'alumnat, anàlisi i foment de l'actitud crítica davant qualsevol situació que es 
plantegi. 

 

• Es posaran en pràctica metodologies actives, engrescadores, funcionals, reals, competencials  
i aplicables a la vida quotidiana dels alumnes, a fi de desenvolupar tant com sigui possible i 
d'acord amb la situació i capacitats de cada alumne, les competències bàsiques. 

 

• S'aplicaran les noves tecnologies a les diferents matèries curriculars, amb la finalitat que 
l'alumne desenvolupi el seu procés d'aprenentatge de forma autònoma, s'organitzi i estructuri 
les tasques a realitzar i esdevingui capaç de gestionar el seu temps i adaptar-se a qualsevol 
situació d'aprenentatge de caire no presencial. 

 

• S'avaluarà emprant sistemes que puguin garantir que l'alumne sigui sempre conscient del seu 
procés d'aprenentatge, emprant l'autoavaluació, la coavaluació entre iguals i el 
desenvolupament de tutories individualitzades amb cada alumne per tractar més directament 
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la problemàtica que es plantegi en cada cas. Es plantejarà una avaluació flexible i d'acord amb 
les aptituds de cada alumne, tot tenint en compte les necessitats d'adaptació que cada 
alumne, de forma individual requereixi. 

 

• Es posarà en pràctica una metodologia oberta, flexible, fonamentada en l'autoaprenentatge i 
vinculada als interessos, les necessitats i la disponibilitat horària dels alumnes. 

 
1.4. Criteris d'avaluació i de qualificació generals de centre. 
 
Els criteris d’avaluació i de qualificació es donaran a conèixer als alumnes a l’inici de cada curs escolar 
(ja sigui aquest anual o quadrimestral), així com els procediments que s’aplicaran per avaluar el seu 
procés d’aprenentatge. La informació al respecte la proporcionarà el professorat de cada matèria. 
També es faran públics a la web del centre i a l’EVA, per tal de fer-ne difusió als diferents sectors de 
la comunitat educativa. 
 
 

2.  Criteris generals de promoció i certificació 

 
2.1.Ensenyaments inicials 
 

• D'acord amb la normativa legal vigent, les persones adultes que assoleixin els objectius 
corresponents als ensenyaments inicials I han de promocionar als ensenyaments inicials II. 

• La superació dels ensenyaments inicials II dona dret a l'expedició d'un certificat i a l'accés a 
l'educació secundària per a persones adultes que condueix a l'obtenció del títol de graduat en 
educació secundària obligatòria. 

 
 
2.2.ESPA 

• Es pot promocionar per nivells, àmbits o per mòduls. 

• L’alumne promociona del nivell I al nivell II quan el professorat que ha intervingut en el procés 
d’aprenentatge d’aquest alumne al nivell I considera que ha assolit els objectius corresponents 
al nivell cursat. 

• També pot cursar el nivell II de cada àmbit l’alumne que ha obtingut la validació del nivell I en 
l’àmbit  o àmbits corresponents per mitjà de la valoració inicial i en aplicació de les 
convalidacions que determina la normativa vigent. 

• L’alumne pot promocionar d’un mòdul a un altre d’un nivell superior si té una avaluació 
positiva del mòdul finalitzat o si ha estat convalidat. En casos excepcionals, d’acord amb el 
procés d’aprenentatge de l’alumne, el professorat pot decidir la promoció d’un mòdul a un 
altre del mateix àmbit. 

• La superació de cadascun dels nivells corresponents a cadascun dels tres àmbits té validesa a 
tot l’Estat, d’acord amb el que disposa el punt 4 de la disposició addicional quarta del Reial 
Decret 562/2017, de 2 de juny. L’alumne pot sol·licitar al centre una certificació que acrediti 
els nivells superats. 

• Una vegada cursats els estudis del nivell II amb avaluació positiva a tots els àmbits, s’obté el 
títol de graduat en educació secundària obligatòria. 

• Els alumnes que cursen l’educació secundària de persones adultes i no obtenen el títol de 
graduat en educació secundària obligatòria reben una certificació acreditativa dels nivells, 
àmbits i mòduls superats. 
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3. Mesures de coordinació entre els departaments. 

 
 
Els departaments configurats a l'estructura acadèmica del CEPA Alcúdia s'ajusten al que regula la 
normativa legal vigent i són els que a continuació s'indiquen: 
 

• Departament de Comunicació (inclou el professorat de les matèries de llengua castellana, 
llengua catalana,  llengua anglesa, llengua alemanya i socials). 

• Departament Cientificotecnològic (inclou el professorat de les matèries de matemàtiques, 
ciències de la naturalesa, tecnologia). 

• Departament d'Orientació (inclou el professorat d'orientació). 
 
Cadascun dels departaments anteriorment indicats es reuneix amb una periodicitat quinzenal per 
tractar temes i assumptes relacionats amb l'àmbit de la seva competència, així com per abastar 
aquelles qüestions que deriven del pla d'actuació de la CCP. 
 
Atès que les reunions quinzenals de departaments es troben incardinades amb les quinzenals de la 
CCP, esdevé fluïda la coordinació vertical i horitzontal del centre, a tots els nivells. 
Per consegüent, es pot determinar que les mesures de coordinació entre els departaments es troben 
vinculades al següent pla d'acció: 
 

• Reunions quinzenals. 

• Reunions de CCP. 

• Si algun departament vol fer una activitat concreta coordinada amb un altre departament la 
proposta s'ha d'exposar a la reunió de departament on es decidirà si aquesta s'ha de plantejar 
a la CCP, claustre, reunió de tutors o al departament d'orientació segons es consideri més 
oportú. 

 
 

4. Programes de reforç als alumnes. 

 
Existeixen al CEPA Alcúdia diverses modalitats de reforç: 
 

• Reforç ordinari: és el suport que donen el mateix tutor o altres professors del centre (tutoria 
de suport), que tenen qualque hora per dedicar a l'atenció dels alumnes. Aquests suports es 
dediquen a atendre preferentment els alumnes que, d’acord amb les recomanacions de 
l’equip docent i dels professors de les diferents matèries, necessiten reforç educatiu. 

• Reforç en grups de nivell inferior: l'alumnat que així ho vulgui es podrà incorporar als nivells 
inferiors de les matèries de català i castellà per tal d'adquirir coneixements bàsics de les 
llengües. 

• Reforç especialitzat: els dona el professorat especialitzat. L'orientadora donarà aquest tipus 
de suport més específic (tècniques d'estudi, habilitats socials, estratègies cognitives i d’altres 
que puguin ajudar l’alumne a superar les dificultats que se li presenten al llarg del seu procés 
d’aprenentatge...). 

• Reforç en eines TIC: està adreçat als alumnes que necessiten resoldre dificultats que presentin 
quant a competència digital o bé millorar-la, per tal de poder desenvolupar de forma 
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satisfactòria i eficaç el seu procés d’aprenentatge a través d’un EVA (Entorn Virtual 
d’Aprenenttage). 

 

 
L'objectiu del programa de reforç és facilitar l'accés al currículum de l'alumnat que necessiti ACNS. 
L'indicador d'assoliment d'aquest objectiu serà la millora de les competències bàsiques i dels resultats 
acadèmics i les mesures a adoptar, entre d'altres, les següents: 
 
- Selecció d'activitats per aprofundir en el treball de les competències bàsiques. 
- Selecció d'activitats de recuperació i reforç. 
- Assistència a la classe de suport setmanal. 
- Adaptació d'espais (sonorització, lluminositat...). 
- Adaptació de materials. 
- Els alumnes matriculats a Ensenyaments Inicials o a ESPA amb dificultats lingüístiques a les hores 
de llengua catalana hauran d'assistir al curs d'acollida lingüística en llengua catalana, tal i com 
s'especifica en la normativa vigent (Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura de 27 de juliol de 
2009 per la qual es regula l'oferta formativa que es pot impartir en els centres d'educació de 
persones adultes que depenen de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears). 
 
 

5.  Mesures per facilitar l'activitat d'aula. 

 
Entenem per facilitar l'activitat d'aula posar en pràctica mesures organitzatives, metodològiques i 
també estratègiques encaminades a aconseguir l'òptim aprofitament dels aprenentatges i la seva 
aplicació amb l'alumnat que cursa els estudis a què es refereixin aquestes mesures concretes. Atès 
que l'alumnat del CEPA presenta un perfil molt específic (major d'edat, amb jornada laboral regulada 
per torns de feina, amb horaris canviants de forma periòdica o instantània, responsabilitats personals 
de caire familiar o de treball, entre d'altres factors condicionants), cobra encara més protagonisme la 
necessitat d'adoptar decisions pedagògiques que permetin garantir l'eficàcia i qualitat dels 
aprenentatges. Això determinarà la possibilitat d'èxit acadèmic i la consecució de les titulacions i 
aprenentatges corresponents. 
 
 
 
Propostes a aplicar per a facilitar l'activitat a l'aula: 
 

• Facilitar als alumnes materials específics o complementaris que permetin el seguiment del seu 
procés d'ensenyament – aprenentatge. 

 

• Ajustar la programació a les necessitats de tot l’alumnat del grup. 
 

• Establir els criteris d’avaluació d'acord amb els objectius programats i l’assoliment de les 
competències bàsiques. 

 

• Potenciar l’autoavaluació i la coavaluació com a mesures de regulació de l'aprenentatge. 
 

• Els alumnes tenen accés al material didàctic de les diferents matèries des de casa, ja sigui a 
través de l’aula virtual, eines de Google dissenyades a tal efecte o a través del correu 
electrònic. 
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6. Pla de dinamització de la lectura. 

 
La competència comunicativa és un dels eixos vertebradors per assolir un bon aprenentatge a 
qualsevol nivell i estudis. Desenvolupar la comprensió i expressió oral i escrita resulta cabdal, com a 
eina essencial per desxifrar els missatges i assimilar informacions, coneixements i en conseqüència, 
aprendre. És així com la lectura expressiva i comprensiva, que condueixen a una bona comprensió 
lectora, esdevé un element bàsic. En aquest sentit, fomentar no només la bona lectura, sinó també 
l'hàbit lector com a font de gaudi i com a font d’informació i estudi es considera fonamental per a la 
formació dels alumnes del centre. Dissenyar un pla d'actuació per a potenciar la lectura com a font 
de gaudi i no tan sols com a instrument d'aprenentatge constitueix un objectiu primordial a 
aconseguir de forma progressiva entre els discents de diferents edats que estudien al CEPA Alcúdia. 
Anualment, a la PGA, es definiran línies de centre per desenvolupar activitats comunes que 
contribueixin a promoure l'animació lectora. No només se circumscriuran a l'entorn del Dia del Llibre, 
sinó que es faran extensives al llarg de tot el curs escolar. Entre d'altres, les iniciatives que es duran a 
la pràctica, amb tot l'alumnat del centre, estaran vinculades a la lectura com a plaer i com a  
constructora de pensaments lliures i crítics amb el món que ens envolta, a fi de formar ciutadanes i 
ciutadans amb esperit reflexiu.   
 
El CEPA Alcúdia compta, des del curs escolar 2019/2020 amb un Pla de Foment de la Lectura, on es 
troben definides les directrius encaminades a la consecució dels objectius plantejats a l’apartat 
anterior. Així també existeix una biblioteca de centre, estructurada a través del programa Abiesweb, 
amb un fons bibliogràfic que s’anirà ampliant progressivament i amb un sistema de préstec per als 
alumnes del centre. 
 

7. Línies d'intervenció a nivell de centre. 

 
La realitat del CEPA Alcúdia, atesa la seva diversitat d'alumnat d'un ampli ventall d'edats, procedències 
i expectatives vitals, és propicia per fomentar la planificació d'activitats encaminades a donar cohesió 
als diferents sectors de la comunitat educativa. És per això que es proposarà a la PGA, a l'inici de cada 
curs escolar, un pla d'activitats anuals que possibilitin fomentar una línia de centre, tot compartint 
activitats, que parteixin dels interessos, motivacions i necessitats dels alumnes i que ajudin a construir 
entre tots un centre que promogui els valors que formen part de la identitat de l'escola. 
 

8. Procés VIA (Valoració Inicial d’Aprenentatges). 

 
 
8.1. Procés VIA (Ensenyaments Inicials). 
8.1.1. Finalitat del procés de Valoració Inicial de l’Alumnat que es matricula a EEII. 

Aquesta valoració inicial té com a finalitat, entre d’altres, adscriure la persona al nivell que li corres-

pongui: Nivell I / Nivell II. 

 

8.1.2. Procés VIA 

El procés VIA compta amb quatre eines de valoració: 

a) L’entrevista personal. 
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b) El reconeixement dels estudis formals acreditats. 

c) El reconeixement de les competències adquirides a través d’altres canals formatius. 

d) La prova VIA elaborada per l'Equip d'Ensenyaments Inicials. 

 
8.2. Procés VIA (ESPA). 
 
8.2.1.  Finalitat del procés de Valoració Inicial de l’Alumnat que es matricula a ESPA 

Segons el que regula el Decret 85/2019, de 8 de novembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’edu-

cació secundària per a les persones adultes, concretament la disposició addicional segona, (Valoració 

Inicial dels Aprenentatges VIA): 

Apartat 1. La valoració inicial dels aprenentatges de les persones adultes s’ha de fer a aquelles per-

sones que no puguin acreditar els ensenyaments formals superats amb anterioritat i ha de servir 

d’orientació per a l’adscripció de l’alumne a cadascun dels mòduls.  

Apartat 2. La valoració inicial també es pot aplicar a aquelles persones que, tot i acreditar els seus 

ensenyaments formals i no tenir superat algun àmbit de coneixement, volen tenir l’oportunitat de 

demostrar els seus coneixements per matricular-se als nivells, àmbits o mòduls corresponents. 

 

8.2.2.  Composició i funcionament de la Comissió de Valoració Inicial de l’Alumnat 

S’ha de constituir, al començament de cada curs escolar, la Comissió de Valoració Inicial de l’Alumnat 

està  formada pel cap d’estudis, la cap del departament d’orientació i almenys un/a professor/a de 

cada departament didàctic (comunicació i cientificotecnològic). Aquesta comissió s’ha  de mantenir 

fins al final de curs per resoldre totes les qüestions relatives al procés de valoració que es puguin 

produir al llarg del curs. 

Es reunirà en convocatòria ordinària a principi de cada quadrimestre dins el període de matrícula i 

amb prou antelació per permetre que els alumnes valorats puguin començar el curs amb normalitat 

el primer dia de classe. També es reunirà en convocatòria extraordinària que esdevengui necessari 

per tal de determinar el nivell i mòdul d’ESPA al qual s’ha d’adscriure un alumne que es matriculi 

durant el període de matrícula extraordinària. 

8.2.3. Procés VIA 

En la valoració inicial dels aprenentatges (VIA) s’ha de valorar tant la competència curricular com els 

aprenentatges no formals i informals adquirits mitjançant el procediment que el centre estableixi. 

S’hi ha d’incloure: 

a) La valoració de la formació i els estudis aportats. 

b) La realització de proves de nivell per mòduls. 

c) Una entrevista personal informativa i orientadora. 

d)  
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8.2.3.1. Entrevista personal, que anirà a càrrec de la cap del departament d’orientació i serà un dels 

procediments que es duran a terme en el procés VIA. 

 

L’entrevista personal és cabdal en el procés de valoració inicial de l’alumnat.  El seus objectius són: 

• Recaptar el màxim d’informació que aporti l’alumne/a en relació als seus interessos, experi-

ències i itineraris previs de formació reglada i no reglada. 

• Detectar les necessitats educatives actuals derivades de la seva història escolar prèvia,  de les 

seves vivències personals i del seu entorn sociocultural. 

• Orientar cada persona  en  el disseny del propi procés formatiu de la forma més adequada a 

les necessitats, a les capacitats, als interessos, a les possibilitats i a la disposició horària. 

 

8.2.3.2.  Reconeixement dels estudis formals acreditats. 

• Es convalidaran de forma directa totes les matèries d’ESO aprovades sense ACI. Aquest reco-

neixement es durà a terme d’acord amb la taula d’equivalències publicada per la Conselleria 

d’Educació (Decret 8/2019, de 8 de novembre). 

• Les matèries acumulatives d’ESO (llengües i matemàtiques) que s’han aprovat en cursos su-

periors, impliquen la convalidació  d’aquestes matèries en els nivells i mòduls inferiors d’ESPA 

al que es matriculin. 

• Es convalidaran de forma directa els àmbits aprovats en els cursos de diversificació curricular. 

• Les matèries aprovades en cursos PMAR es convaliden directament. El primer curs de PMAR 

equival al Nivell 1. Mòdul 1.2 d’ESPA i el segon curs, al Nivell 2. Mòdul 2.1 d’ESPA. 

• Els  mòduls o àmbits convalidats per una de les vies anteriors s’han         d’indicar a l’expedient 

amb l’expressió ‘C’, sense cap qualificació numèrica, i aquest mòdul o àmbit no s’ha de tenir 

en compte per al càlcul de la qualificació mitjana del títol de graduat en ESPA. 

- Les persones que hagin superat els ensenyaments inicials de la formació bàsica poden cursar el 

mòdul 1.1 del nivell 1 dels ensenyaments per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del títol 

de graduat en ESPA. 

- Per l’alumnat procedent de països extracomunitaris (no integrats a la UE) es podrà tenir en compte 

l’orientació sobre anivellació proporcionada pels serveis de l’Àrea d’Alta Inspecció Educativa a partir 

de l’expedient escolar que ens presentin. 

Segons aquest organisme, l’alumnat que ha cursat amb èxit 10 anys d’estudis reglats al seu país d’ori-

gen, es considera que ha superat 4rt d’ESO. En el nostre cas, l’hauríem de matricular a 4t d’ESPA.  Per 

tant, el número d’anys que l’alumnat ha cursat i aprovat en un centre educatiu, pot servir d’orienta-

ció. 

 

8.2.3.3. El reconeixement de les competències adquirides a través d’altres canals formatius. 
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Al llarg de tot el procés formatiu, els alumnes es poden adreçar a la Comissió de Valoració perquè 

valori l’experiència que vagin adquirint mitjançant aprenentatges formals, no formals i informals que 

considerin que poden ser tinguts en compte amb la finalitat que siguin reconeguts i /o permetin re-

dissenyar el propi procés formatiu. 

Per tant, si l’alumne/a considera que ha adquirit, a través d’altres vies formatives o laborals, conei-

xements d’una matèria concreta que li permetrien cursar un nivell o mòdul superior al que està ma-

triculat, s’haurà de seguir el següent procediment: 

a) L’alumne/a sol·licitarà per escrit a la Comissió VIA que valori els nous coneixements adquirits pre-

sentant la documentació justificativa. 

b)  La comissió VIA analitzarà el cas i, si s’escau, podrà autoritzar a l’alumne/a que realitzi la prova 

final de febrer o juny del mòdul o mòduls que considera que pot superar. En cas d’aprovar, el mòdul 

o mòduls quedaran convalidats. 

8.2.3.4. Anivellació mitjançant prova VIA. 

 

La prova VIA està destinada als alumnes que accedeixen per primera vegada a un CEPA per cur-

sar  ESPA (Educació Secundària per a  Persones Adultes). 

 

8.2.4.1. Realització de la prova VIA 

La realització de la prova VIA serà voluntària en els següents casos: 

• L’alumnat que tingui una sola matèria pendent de cursos d’ESO inferiors al que es matricula 

per facilitar-li la matrícula a un mòdul complet d’ESPA. 

• Persones que acreditin ensenyaments formals superats i no tenguin superat algun àmbit de 

coneixement i vulguin tenir l’oportunitat de demostrar els seus coneixements per matricular-

se als nivells, àmbits i mòduls corresponents.  

• Casos especials que no s’ajustin als patrons habituals per acord majoritari de la comissió VIA 

amb la conformitat de l’alumne/a afectat. 

 

La realització de la prova VIA serà obligatòria en els següents casos: 

• L’alumnat que no acrediti ensenyaments formals superats. 

• L’alumnat amb matèries d’ESO aprovades amb ACI (només faran la prova de les matèries 

aprovades amb ACI). 

8.2.4.2. Criteris per a l’elaboració de les proves 

Per a l’elaboració de les proves se seguiran els criteris següents: 

a) El responsable de cada matèria haurà d’elaborar la part corresponent de la prova VIA. La prova 

només es pot realitzar una vegada i ha de permetre adscriure l’alumnat al nivell més adequat. Si 
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l’alumne/a s’incorpora directament al segon nivell d’un àmbit, el primer nivell d’aquest àmbit s’ha de 

qualificar com a convalidat. 

b) Cada prova serà corregida per un/a professor/a que imparteixi la matèria, que no té per què coin-

cidir amb el membre de la comissió VIA. 

c) La durada màxima ha de ser de 30 minuts per a cada una de les matèries. 

d) Les matèries de ciències naturals i ciències socials es podran lligar a les proves de català i castellà, 

previ acord del professorat implicat. 

e) Els criteris de correcció i anivellació figuraran escrits a la prova. 

 

Criteris corresponents a l’àmbit cientificotecnològic 

Ciències de la naturalesa i tecnologia 

a) Format de la prova 

La prova constarà de tres apartats: 

1. Lectura i comprensió d’un text relacionat amb el temari de primer o de segon d’ESPA, a partir del 

qual s’hauran de formular vint qüestions de resposta múltiple amb quatre respostes possibles. Aquest 

text podrà ser compartit per les matèries del departament de comunicació. 

2. Resposta a vint qüestions relacionades amb els continguts, de resposta múltiple amb quatre opci-

ons possibles i distribuïdes de la següent manera: 

- Deu qüestions relacionades amb el temari de primer d’ESPA. 

- Sis qüestions relacionades amb el temari de segon d’ESPA. 

- Quatre qüestions relacionades amb el temari de tercer d’ESPA. 

3. Interpretació d’una imatge relacionada amb els continguts. 

b) Criteris de correcció 

- La prova ha de tenir una puntuació màxima de 10 punts. 

- La nota ha de ser la mitjana de les puntuacions dels apartats. 

c) Criteris d’anivellació 

 

QUALIFICACIÓ NIVELL ASSIGNAT MÒDUL ASSIGNAT 

0-4 punts NIVELL 1 ESPA 1.1 

5-6 punts NIVELL 1 ESPA 1.2 

7-8 punts NIVELL 2 ESPA 2.1 
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9-10 punts NIVELL 2 ESPA 2.2 

 

Matemàtiques 

a) Format de la prova 

La prova ha de constar de tres apartats: 

1. El primer ha de contenir: 

- Una operació bàsica (suma, resta, multiplicació, divisió, potències i arrels quadrades). 

- Una regla de tres simple directa. 

- Una operació combinada de suma i resta amb fraccions de denominadors iguals o una multiplicació 

de fraccions. 

2. El segon ha de contenir: 

- Un exercici senzill d’operacions combinades o una operació combinada simple de fraccions. 

- Una regla de tres simple inversa. 

- Un exercici simple que requerís l’aplicació del teorema de Pitàgores, en què s’haurà de recordar la 

fórmula a l’alumnat, o un exercici de càlcul d’àrees i perímetres de figures planes. 

3. El tercer ha de contenir: 

- Un exercici d’operacions combinades. 

- Una equació de primer grau senzilla. 

- Un exercici d’expressar algebraicament una relació lineal entre dues variables i fer qualque càlcul 

senzill amb ella. 

Els números dels exercicis de la prova han de ser senzills, de manera que no sigui necessari emprar 

la calculadora. 

b) Criteris de correcció 

- La prova ha de tenir una puntuació màxima de 10 punts. 

- La nota ha de ser la mitjana de la puntuació assignada a cada apartat. 

- El resultat de l’avaluació s’ha d’expressar mitjançant qualificacions numèriques sense decimals. 

c) Criteris d’anivellació 

QUALIFICACIÓ NIVELL ASSIGNAT MÒDUL ASSIGNAT 

0- 3 punts NIVELL 1 ESPA 1.1 

4-5 punts NIVELL 1 ESPA 1.2 

6-7 punts NIVELL 2 ESPA 2.1 
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8-10 punts NIVELL 2 ESPA 2.2 

 

Criteris corresponents a l’àmbit de comunicació 

Llengua estrangera 

a) Format de la prova 

La prova ha de constar de tres apartats: 

1. Un qüestionari de gramàtica: de deu a vint preguntes tipus test. 

2. Una comprensió d’un text breu: de tres a cinc preguntes de comprensió. 

3. Una redacció de quaranta a seixanta paraules sobre un tema quotidià. 

b) Criteris de correcció 

Cada un dels tres apartats s’ha de puntuar de la mateixa manera, és a dir,  a cada un hi correspondrà 

un 33’3% de la puntuació. 

c) Criteris d’anivellació 

QUALIFICACIÓ NIVELL ASSIGNAT MÒDUL ASSIGNAT 

0-25% NIVELL 1 ESPA 1.1 

25-50% NIVELL 1 ESPA 1.2 

50-75% NIVELL 2 ESPA 2.1 

75-100% NIVELL 2 ESPA 2.2 

 

d) Pautes de la correcció de la redacció 

En la redacció s’han de valorar tres aspectes: coherència, construcció de les frases i ortografia i pun-

tuació. La puntuació màxima de cada aspecte ha de ser un terç de la puntuació de l’apartat. 

     Puntuació 

 

Aspecte 

0 punts 
La meitat de la pun-

tuació de l’aspecte 

Màxima puntuació de 

l’aspecte 

Coherència 
El text no es com-

prèn. 

Es comprèn la idea 

general del text. 

El text es comprèn 

perfectament. 

Construcció de frases 

Frases incompletes o 

incorrectes de 

forma. 

Algunes frases in-

completes o incor-

rectes de forma. 

Frases completes i 

correctes 
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Ortografia i puntua-

ció 

Molts errors ortogrà-

fics i de puntuació. 

Alguns errors orto-

gràfics i de puntua-

ció. 

Pocs errors ortogrà-

fics i de puntuació. 

 

Llengua i literatura catalana i llengua i literatura castellana 

a) Format de la prova 

La prova ha d’incloure aquests apartats: 

• Comprensió lectora d’un text. 

Expressió escrita: una redacció curta (de devers cinquanta paraules), preferiblement un resum del 

text, i una de més elaborada. 

• Contingut gramatical: reconeixement de categories gramaticals, comprensió del sentit de de-

terminades expressions i exercicis de sinònims i antònims. 

No s’hi han d’incloure continguts de literatura. 

La prova ha de donar  preferència als exercicis de comprensió i expressió sobre els conceptuals. 

b) Criteris de correcció 

- La prova ha de tenir una puntuació màxima de 10 punts. 

- No s’ha de descomptar per falta ortogràfica, sinó que s’ha de valorar en conjunt. 

En la redacció s’ha de valorar la coherència, la cohesió i l’adequació. S’ha de tenir en compte la ma-

duresa lingüística de l’alumnat. 

c) Criteris d’anivellació 

QUALIFICACIÓ NIVELL ASSIGNAT MÒDUL ASSIGNAT 

0-4 punts NIVELL 1 ESPA 1.1 

5-6 punts NIVELL 1 ESPA 1.2 

7-8 punts NIVELL 2 ESPA 2.1 

9-10 punts NIVELL 2 ESPA 2.2 

 

Criteris corresponents a l’àmbit social 

a) Format de la prova 

La prova ha de contenir les següents parts: 

• Interpretació d’un mapa o d’un gràfic de temàtica històrica o geogràfica. Es valoraran les ca-

pacitats d’extreure informació d’una font no escrita, d’exposar-la amb claredat i d’interpretar 

el tema aportant coneixements conceptuals. 
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• Un text de temàtica actual amb preguntes relacionades on es valorarà la capacitat de com-

prensió escrita. Ha d’incloure un apartat d’opinió personal per valorar la capacitat d’expressió 

escrita i el grau de maduresa de l’alumnat. 

• Una graella amb les diferents etapes de la Història on l'alumne situï els fets i personatges que 

coneix de cadascuna. Es valorarà bàsicament el nivell de coneixements conceptuals de la ma-

tèria. 

b) Criteris de correcció 

• La pregunta del mapa o gràfic té una puntuació màxima de 3’50 punts desglossats així: 

a) La descripció a partir de l’observació: 1’50 punts 

b) La interpretació: 2 punts 

• El text té una puntuació màxima de 4 punts desglossats així: 

a) Respostes correctes: 2 punts 

b) Opinió i reflexions personals: 2 punts 

• La graella té una puntuació màxima de 2’50 punts desglossats així: 

Prehistòria, 0’50 punts 

Història antiga, 0’50 punts 

Història medieval, 0’50 punts 

Història moderna, 0’50 punts 

Història contemporània, 0’50 punts 

 

d) Criteris de qualificació 

 

Nota Nivell d’adscripció 

0-3 ESPA 1.1 

4-5 ESPA 2.2 

6-7 ESPA 2.1 

8-10 ESPA 2.2 

 

Resolució de la Comissió VIA 

A cada reunió de la Comissió VIA es disposarà amb antelació dels següents documents: 

• Prova VIA corregida. 
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• Expedient de l’alumne. 

• Entrevista amb l’alumne. 

 

A partir del consens entre els seus membres, i d’acord amb els elements de valoració de què disposa, 

la Comissió decidirà: 

• Si dona per bona l’anivellació que ha resultat de la prova VIA. 

• Si modifica aquesta anivellació, d’acord amb altres mèrits que l’alumne ha pogut aportar, bé 

a través de l’expedient, bé a través de l’entrevista. 

El resultat de la deliberació de la Comissió quedarà reflectit en un document escrit i signat per tots 

els membres, el qual serà arxivat amb l’expedient de l’alumne. 

A la Junta d’avaluació inicial s’analitzarà si el nivell i mòdul assignat als alumnes que han fet la prova 

VIA s’ha mostrat adient. Quan un professor/a hagi detectat que el nivell i mòdul assignat a l’alumne 

no s’adequa a les seves capacitats, haurà de realitzar algun tipus d’avaluació objectiva (prova escrita) 

per deixar constància d’aquest desajust i podrà sol·licitar a la Comissió VIA que revisi el cas de 

l’alumne, aportant com a documentació: 

• Un informe justificant el canvi de nivell i/o mòdul. 

• La prova escrita corregida. 

Si és necessari, la Comissió VIA podrà revocar la decisió presa anteriorment, sempre i quan hi hagi 

consens entre tots els membres i s’argumentin els motius en un nou informe datat i signat. 

 

 

9. Determinació del càlcul de la mitjana aritmètica de cada àmbit. 

 
Els estudis d’ESPA s’estructuren en sis àmbits i cadascun d’ells s’estructura, alhora, en diferents 

mòduls: 
 

Àmbits Mòduls 

Comunicació I Català 1.1, Català 1.2, Castellà 1.1, Castellà 1.2, Anglès 1.1, Anglès 1.2 

Comunicació II Català 2.1, Català 2.2, Castellà 2.1, Castellà 2.2, Anglès 2.1, Anglès 2.2 

Cientificotecnològic I Matemàtiques 1.1, Matemàtiques 1.2, Naturals 1.1, Naturals 1.2 

Cientificotecnològic II Matemàtiques 2.1, Matemàtiques 2.2, Naturals 2.1, Naturals 2.2 

Social I Socials 1.1, Socials 1.2 

Social II Socials 2.1, Socials 2.2 

 
Un àmbit es considera superat si el resultat de la nota mitjana dels mòduls que l’integren és igual o 
superior a 5. Només es calcula la nota mitjana aritmètica de l’àmbit quan la qualificació de cadascun 
dels mòduls que l’integren és igual o superior a 4. 
 
Per a cada àmbit, la qualificació en cada nivell és la mitjana aritmètica dels mòduls que el 
componen, expressada en nombres naturals, per arrodoniment dels decimals al nombre natural 
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més proper i, en cas d’equidistància, al superior. 
 
Als efectes del càlcul de la nota mitjana del títol de graduat en educació secundària obligatòria no es 
tenen en compte els àmbits que figuren a l’expedient com a exempts o convalidats. 
 
 
 

ANNEX 1 
 

Currículum en relació a la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes 
 

D'acord amb les indicacions preceptives de la normativa legal vigent, s'inclou a la modificació del 
document de Concreció Curricular corresponent al curs escolar 2018/2019 el currículum que es 
defineix a l'article 27 de l'esmentada Llei. 
 
1. En les diferents etapes educatives, en el disseny i el desenvolupament curricular de les àrees de 
coneixement i disciplines s'integraran els següents objectius: 
 
a) Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe, per l'orientació sexual o per la 
identitat sexual construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, 
amb la finalitat de garantir, tant a les alumnes com als alumnes, possibilitats de desenvolupament 
personal integral. 
 
b) Integrar el saber de les dones i la seva contribució social i històrica al desenvolupament de la 
humanitat i revisar i, en el seu cas, corregir els continguts que s'imparteixen. 
 
c) Incorporar coneixements necessaris perquè les i els alumnes es facin càrrec de les seves actuals i 
futures necessitats i responsabilitats relacionades amb les tasques domèstiques i d'atenció de les 
persones. 
 
d) Capacitar les i els alumnes perquè l'elecció de les opcions acadèmiques sigui lliure i sense 
condicionaments basats en el sexe. 
 
e) Prevenir la violència masclista, mitjançant l'aprenentatge de mètodes no violents per resoldre 
conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i 
oportunitats de dones i homes. 
 
f) Eliminar en la formació professional els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe, amb la 
finalitat de garantir que no es produeixi la segregació horitzontal per evitar futures repercussions en 
la vida professional i laboral. 
 
g) Incloure el tractament de la vida afectiva i sexual amb la finalitat de garantir una formació integral, 
per prevenir, entre d'altres, conductes violentes, evitar embarassos no desitjats i evitar també la 
discriminació per orientació sexual. 
 
2. L'Administració educativa traslladarà al personal docent, a les empreses editorials i als consells 
escolars les instruccions necessàries per fer efectiu allò que s'ha preceptuat per aquesta llei en el 
currículum educatiu, en el marc de les seves competències. 
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3. L'Administració educativa, a través de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit escolar de les Illes Balears 
o de l'organisme amb les mateixes competències, analitzarà la importància que té el fenomen de l'ús 
de les tecnologies i xarxes socials com a eina per exercir la violència masclista, amb l'objectiu de 
dissenyar actuacions específiques per combatre'l. 


