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1. INTRODUCCIÓ

1.1.    JUSTIFICACIÓ

En aquesta programació didàctica presentem què pensem fer, amb qui, perquè,
amb quins mitjans i com dur a terme les activitats per aconseguir els objectius

proposats en aquest context de crisi sanitària (pandèmia COVID-19).

La programació va dirigida a alumnes de 4t d’educació secundària i es confecciona

tenint en compte el nostre Pla de Contingència front a la COVID-19, el document

pont, les característiques del centre educatiu, els alumnes, els recursos i el projecte

educatiu de centre.

La programació didàctica està constituïda per nombrosos aspectes que influeixen

d’una manera directa en els processos d’aprenentatge i ensenyament. La

programació didàctica (PD) es converteix, d’aquesta manera, en una gran foto

panoràmica del que va a ser el curs 21-22. Aquests plantejaments nodreixen les

programacions d’aula o UDIis, que són la concreció màxima del que va a ocórrer a

l’aula. Aquestes UDIis permetran que tant l'alumne com el professor experimenten.

Va a implicar que els alumnes aprenguen a aprendre i que els temes tractats siguen

propers i pràctics, afavorint l'esperit crític i transmetent el carisma vicencià propi del

nostre centre.

Tant aquesta PD, com les pròpies UDIis, es poden explicar i mostrar amb deteniment

a qualsevol membre membre de la comunitat educativa de forma personal prèvia

cita amb tutor/a, professorat d’assignatura o àmbit i/o equip directiu.

.



3

1.2. CONTEXTUALITZACIÓ

DETECCIÓ BARRERES, FORTALESES I RESPOSTES

De manera general, es parla de l’adolescència com de l’etapa de la vida que hi ha

entre la infantesa i l’època adulta. És un procés d’aprenentatge que ajuda a la

maduració individual abans d’integrar-se en la comunitat dels adults i acceptar les

responsabilitats que això suposa. Des del punt de vista psicològic aquesta etapa

passa per dos moments, la preadolescència (12-14 anys) i l’adolescència que perdura

fins als 16 anys.

En aquesta etapa de secundària hi ha trets característics sobre el desenrotllament

de la personalitat, les relacions socials i implicacions educatives que detallem a

continuació.

Desenrotllament de la personalitat:

● Etapa de transició: preparatori de l'edat adulta, i també període de

recapitulació de l'experiència acumulada.

● S’adquireix la Identitat Personal: creuen que les seues experiències són

úniques, per la qual cosa tenen tendència a sentir-se incompresos.

● L'Autoconcepte i l'autoimatge: enorme necessitat de reconeixement i

acceptació dels altres per a adquirir un concepte positiu de si mateix.

● 11 als 15 anys tenen a la imatge corporal com principal preocupació. Tindre en

compte la maduració física precoç en la xica i en el xic, per exemple l'estatura

baixa és viscuda malament pels xics i l'alta malament per les xiques. Les

xiques arriben abans a la pubertat. Els canvis físics poden repercutir en estat

de depressió i ansietat.

● 15-16 anys etapa de major equilibri.

Relacions socials

● La família continua sent important

● Passa de tindre un interés pels iguals a la formació de les parelles

● Moralitat democràtica: la flexibilitat i la relativitat de creences es manifesta per

mitjà dels primers signes de tolerància.
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● Comença a comprendre que els drets són correlatius dels deures.

● És capaç de jerarquitzar els valors i els drets humans.

Implicacions educatives

● Hem d’ajudar-los a conéixer-se i a augmentar la seua autoestima.

● Hem d’ajudar-los a adquirir confiança en sí mateixos per a adquirir la Identitat

i l'Autoconcepte.

● Hem de fer énfasi en l’atenció a la diversitat, per ser molt diversa la situació

evolutiva en interessos, desenrotllament físic, desenrotllament cognitiu,

social...

● Hem d’ajudar-los a valorar la cooperació i l'esforç.

Concretant estes mesures en el nostre centre, podem afirmar que el nivell

acadèmic als grups de 3r d’ESO, en el curs exhaurit 2019-2020, ha estat

suficientment satisfactori, com es va comprovar en la reunió d’avaluació final, on

s'analitzà el nivell competencial de l’alumnat de manera exhaustiva. (TRANSICIÓ)

Aquesta informació, juntament amb l’anàlisi dels nivells de resposta per a la inclusió

de l’alumnat, esmentats al principi d’aquesta contextualització, i què s’organitzen en

quatre amb caràcter sumatiu i progressiu, ens són imprescindibles per a programar

la nostra tasca educativa del proper curs amb unitats didàctiques integrades i

inclusives (UDIi).

Per a completar la informació escaient, el professorat té, a més, al seu abast el consell

orientador de l’alumnat i la documentació extreta dels PER (pla específic de reforç),

on es detallen les consideracions educatives específiques de cada assignatura

d’aquell alumnat que, o bé promociona amb matèries pendents, o bé repeteixen 4t

d’ESO.

Totes aquestes actuacions, amb conjunció dels programes i accions de caràcter

general (Pla d’Actuació Per a la Millora, Pla de Convivència i Igualtat, Pla d’Acció

Tutorial...), que són de caire preventiu, tenen com objectiu optimitzar el procés

d’ensenyament - aprenentatge de l’alumnat del nostre centre.
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2.   ELEMENTS CURRICULARS
NORMATIVA

2.1 OBJECTIUS D’ETAPA
L'Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les
capacitats que els permeten:

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte
als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups,
exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d'oportunitats entre
dones i homes, com a valors comuns d'una societat plural i preparar-se per a l'exercici de la
ciutadania democràtica, valorant la convivència, les relacions de cooperació entre companys
i els hàbits de comportament democràtics.

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a
condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà de
desenvolupament personal, prenent la motivació i l'estímul com a base del creixement
personal.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells.
Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o
circumstància personal o social, arribant a una sensibilització i preocupació pels més febles.
Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol
manifestació de violència contra la dona. 

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues
relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els
comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes, afavorint l'associacionisme com
a proposta i experiència de compromís humà i cristià.

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació, des d'una visió
cristiana de la realitat; para, amb sentit crític, adquirir nous coneixements, valorant el saber
com a mitjà per a millor servir als altres. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les
tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en diferents
disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos
camps del coneixement i de l'experiència, posant-los al servei de l'educació, perquè els
alumnes els comprenen i els usen de manera pacífica i responsable, a fi d'elevar la dignitat
de l'home.

g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit
crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i
assumir responsabilitats, perquè desenvolupen les seues capacitats i prenguen decisions

https://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/secundaria/curriculo
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amb llibertat i responsabilitat, tenint com a base el conjunt de sabers, valors i actituds dels
creients.

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i, si la
hi hagués, en la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma, textos i missatges complexos, i
iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura, com a mitjà d'enriquiment
personal.

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 

j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres,
així com el patrimoni artístic i cultural, des d'una actitud de respecte.

k) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, amb veracitat i respecte,
respectar les diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l'educació física
i la pràctica de l'esport per a afavorir el desenvolupament personal i social, evitant el culte al
cos com a objecte de consum. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la
seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura
dels éssers vius i el medi ambient, contribuint, responsablement com a col·laboradors de Déu,
a la seua conservació i millora.

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions
artístiques, utilitzant diversos mitjans d'expressió i representació, fomentant el
desenvolupament de les capacitats intel·lectuals de l'alumne amb actituds d'observació,
anàlisi, admiració i contemplació.

m) Adquirir un compromís en favor d'una societat més justa i fraterna, assumint els
valors evangèlics i vicencians (senzillesa, solidaritat, justícia, respecte a la vida, pau,
llibertat), per a arribar a una síntesi entre fe-cultura que faça possible la transformació de la
realitat.

2.2 CONTINGUTS

Nosaltres agafem els documents ponts com a marc de referència de la nostra
CONCRECIÓ CURRICULAR permetent-nos dissenyar les nostres unitats donat que

som fidels al currículum normatiu.

https://mestreacasa.gva.es/web/formaciodelprofessorat/dpsecundaria

2.3 CRITERIS D’AVALUACIÓ
Nosaltres agafem els documents ponts com a marc de referència de la nostra

https://mestreacasa.gva.es/web/formaciodelprofessorat/dpsecundaria
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CONCRECIÓ CURRICULAR permetent-nos dissenyar les nostres unitats donat que
som fidels al currículum normatiu.

https://mestreacasa.gva.es/web/formaciodelprofessorat/dpsecundaria

2.4 COMPETÈNCIES
DESCRIPCIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU

La COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA (CCL), és el resultat de l’acció
comunicativa a l’interior de pràctiques socials determinades, en les quals l’individu actua
amb altres interlocutors i a través de textos en múltiples modalitats, formats i suports.
Aquestes situacions i pràctiques poden implicar l’ús d’una o varies llengües, en diversos
àmbits i de manera individual o col·lectiva.

Per un adequat desenvolupament d’aquesta competència cal parar atenció als cinc
components que la composen i a les dimensions en les quals es concreten:

-El component lingüístic comprèn diverses dimensions: la lèxica, la gramatical, la semàntica,
la fonològica, l’ortogràfica i l’ortoèpica, entesa com l’articulació correcta del so a partir de la
representació gràfica de la llengua.

-El component pragmàtic-discursiu contempla tres dimensions: la sociolingüística
(vinculada a l’adient producció i recepció de missatges en diferentscontextos socials); la
pragmàtica (que inclou les microfuncions comunicatives i els esquemes d’interacció); i la
discursiva (que inclou les macrofuncions textuals i les qüestions relacionades amb els
gèneres discursius).

- El component socio-cultural inclou dues dimensions: la que fa referència al coneixement
del món i la dimensió intercultural.

-El component estratègic permet a l’individu superar les dificultats i resoldre els problemes
que apareixen en l’acte comunicatiu. Inclou tant destreses i estratègies comunicatives per la
lectura, l’escriptura, parlar, escoltar i conversar, com a destreses vinculades al tractament de
la informació, la lectura multimodal i la producció de textos electrònics en diferents formats;
així mateix, també formen part d’aquest component les estratègies generals de caràcter
cognitiu, metacognitiu i socioafectives que l’individu utilitza per comunicar-se de manera
eficaç, aspectes fonamentals en l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

-Per últim, la competència en comunicació lingüística inclou un component personal que
intervé en la interacció comunicativa en tres dimensions: l’actitud, la motivació i els trets de
personalitat.

La COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA
(CMCT), indueixen i enforteixen alguns aspectes essencials de la formació de les persones
que resulten fonamentals per a la vida.

En una societat on l’impacte de les matemàtiques, les ciències i les tecnologies resulta
determinant, la consecució i sostenibilitat del benestar social exigeix conductes i decisions
personals estretament vinculades a la capacitat crítica i visió raonada i raonable de les
persones. Hi contribueixen la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i

https://mestreacasa.gva.es/web/formaciodelprofessorat/dpsecundaria
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tecnologia.

a) La competència matemàtica implica la capacitat d’aplicar el raonament matemàtic i les
seves eines per descriure, interpretar i predir diferents fenòmens en un context.

Per a l’adient desenvolupament de la competència matemàtica resulta necessari abordar
quatre àrees relatives als números, l’àlgebra, la geometria i l’estadística, interrelacionades de
formes diverses.

b) Les competències bàsiques en ciència i tecnologia són aquelles que proporcionen un
apropament al món físic i a interactuar-hi responsablement des d’accions, tant individuals
com col·lectives, orientades a la preservació i millorament del medi natural, decisives per a la
protecció i manteniment de la qualitat de vida i el progrés dels pobles. Aquestes
competències contribueixen al desenvolupament del pensament científic, ja que inclouen
l’aplicació 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.

Per l’adient desenvolupament de les competències en ciència i tecnologia resulta necessari
abordar els coneixements científics relatius a la física, la química, la biologia, la geologia, les
matemàtiques i la tecnologia, les quals es deriven de conceptes, processos i situacions
interconnectats.

La COMPETÈNCIA DIGITAL (CD) és aquella que implica l’ús creatiu, crític i segur de les
tecnologies de la informació i la comunicació per assolir els objectius relacionats amb la feina,
l’ocupabilitat, l’aprenentatge, l’ús del temps de lleure, la inclusió i participació a la societat.

Aquesta competència suposa, a més de l’adequació als canvis que introdueixen les noves
tecnologies en l’alfabetització, la lectura i l’escriptura, un conjunt nou de coneixements,
habilitats i actituds necessàries avui per a ser competent en un entorn digital.

Per l’adient desenvolupament de la competència digital resulta necessari abordar: la
informació, la comunicació, la creació de continguts, la seguretat i la resolució de problemes.

La COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE (CAA) és fonamental per l’aprenentatge
permanent que es produeix durant tota la vida i succeeix en diferents contextos formals, no
formals i informals.

Aquesta competència es caracteritza per l’habilitat per iniciar, organitzar i persistir en
l’aprenentatge. Això exigeix, en primer lloc, la capacitat de motivar-se per aprendre, i en
segon lloc, fomentar l’organització i la gestió de l’aprenentatge.

Per l’adient desenvolupament de les competències d’aprendre a aprendre cal una reflexió
que afavoreix un coneixement dels processos mentals als quals es lliuren les persones quan
aprenen, un coneixement sobre els seus processos d’aprenentatge, així com el
desenvolupament de la destresa de regular i controlar l’aprenentatge que es du a terme.

Les COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES (CSC) impliquen l’habilitat i capacitat per utilitzar
els coneixements i actituds sobre la societat –entesa des de les diferents perspectives, en la
seva concepció dinàmica, canviant i complexa–, per interpretar fenòmens i problemes socials
en contextos cada cop més diversificats; per elaborar respostes, prendre decisions i resoldre
conflictes, així com per interactuar amb altres persones i grups segons normes basades en el
respecte mutu i en conviccions democràtiques. A més d’incloure accions a un nivell més
proper a l’ individu com a part d’una implicació cívica i social.
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a) La competència social es relaciona amb el benestar personal i col·lectiu.

b) La competència cívica es basa en el coneixement crític dels conceptes de democràcia,
justícia, igualtat, ciutadania i drets civils, així com de la seva formulació en l’Estatut
d’Autonomia, la Constitució espanyola, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea o
en declaracions internacionals, i de la seva aplicació per part de diverses institucions a escala
local, regional, nacional, europea i internacional.

Adquirir aquestes competències suposa ser capaç de posar-se en el lloc de l’altre, acceptar les
diferències, ser tolerant i respectar els valors, les creences, les cultures i la història personal i
col·lectiva dels altres; és a dir, conjuminar la individualitat i el fet social, la privacitat i el fet
públic a favor de solucions constructives dels conflictes i problemes de la societat
democràtica.

La competència SENTIT D’INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR (SIE), implica la capacitat
de transformar les idees en fets. Això significa adquirir consciència de la situació a intervenir o
resoldre, i saber triar, planificar i gestionar els coneixements, destreses o habilitats i actituds
necessàries amb criteri propi, amb la voluntat d’assolir l’objectiu previst.

Per l’adient desenvolupament de les competència Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
resulta necessari abordar:

- La capacitat creadora i d’innovació.

- La capacitat pro-activa per gestionar projectes.

- La capacitat d’assumir i gestionar riscos i gestionar la incertesa.

- Les qualitats de lideratge i treball individual i en equip.

- Sentit crític i de la responsabilitat.

La COMPETÈNCIA EN CONSCIÈNCIA I EXPRESSIÓ CULTURAL (CCEC), implica conèixer,
comprendre, apreciar i valorar amb esperit crític, amb una actitud oberta i respectuosa, les
diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi
personal i considerar-les com a part de la riquesa i patrimoni dels pobles.

Per a l’adient desenvolupament de la competència en Consciència i expressió cultural resulta
necessari abordar:

- El coneixement, estudi i comprensió dels diferents estils i gèneres artístics i de les
principals obres i produccions del patrimoni cultural i artístic.

- L’aprenentatge de les tècniques i recursos dels diferents llenguatges artístics.

- La capacitat de percebre, comprendre i enriquir-se amb les produccions del món de l’art i
de la cultura.

- El potencialment de la iniciativa, la creativitat i la imaginació pròpies de cada individu de
cara a l’expressió de les pròpies idees i sentiments.

- L’ interès, estimació, respecte, gaudi i valoració crítica de les obres artístiques i culturals.

- La promoció de la participació en la vida i l’activitat cultural de la societat.

- El desenvolupament de la capacitat d’esforç, constància i disciplina com a requisits
necessaris per a la creació de qualsevol producció artística de qualitat, així com habilitats de
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cooperació que permetin la realització de treballs col·lectius.

2.5           COMPETÈNCIES CLAU PER A
L’APRENENTATGE PERMANENT
Un marc de referència europeu

Ja a l’any 2006 el Parlament Europeu establia un marc de referència en forma de
RECOMANACIONS, que servira de convergència de tots els sistemes educatius dels
Estats Membres. Aquesta convergència ha de produir-se al 2020.

http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/movilidad-europa/
competenciasclave.pdf?documentId=0901e72b80685fb1

2.6           LA COMPETÈNCIA ESPIRITUAL
Nosaltres tenim definida una vuitena competència clau, la COMPETÈNCIA
ESPIRITUAL. Aquesta competència parteix d’una definició i ràpidament es vertebra
en quatre dimensions per tal de parcel·lar i acotar el seu coneixement. Per ajudar a
trobar la presència de cada una d’aquestes dimensions als nostres processos
d’ensenyança i aprenentatge, definim una sèrie de descriptors.

Si anem il·luminant les nostres programacions amb aquests descriptors, podem
observar la traçabilitat de les nostres senyes d’identitat des dels grans documents
fins el dia a dia de l’aula. D’aquesta manera dotem de plena coherència i
transparència la nostra tasca docent.

En finalitzar el curs passat realitzarem una actualització per nivells dels nostres
descriptors i el resultat el podem observar a les següents pàgines.

Encara que seria la vuitena competència clau, nosaltres mantenim el 9 per tal de no
tindre que recodificar els descriptors.

ANNEXE DESCRIPTORS COMPETÈNCIA ESPIRITUAL

http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/movilidad-europa/competenciasclave.pdf?documentId=0901e72b80685fb1
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/movilidad-europa/competenciasclave.pdf?documentId=0901e72b80685fb1
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3. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

3.1 RELACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ AMB
ELS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
  El referent fonamental d’avaluació serà el criteri d’avaluació/indicador d’avaluació.
Aquest criteri d’avaluació/indicador d’avaluació estarà integrat al quadern de
seguiment de l’alumnat (additio a nivell centre) o quedarà perfectament
correlacionat amb els elements d’aquest quadern on, periodicament, tant l’alumnat
com els seus tutors rebran la informació del procés d'ensenyament aprenentatge en
el format: Indicador d’assoliment > Evidencia d’aprenentatge > Instrument
d’avaluació> qualificació.

El disseny del qual es fem servir per tal de realitzar una avaluació criterial és el de
fulls de càlcul electrònics o quaderns de seguiment.

Partint d'una visió àmplia de l'avaluació utilitzem una àmplia varietat d'instruments
que permetin el desenvolupament de la mateixa per part dels docents i dels propis
alumnes. Amb aquests instruments variats i adaptats a l'activitat concreta que
s'estiga realitzant en cadascuna de les unitats didàctiques vam aconseguir que
l'avaluació, a més, formi part del procés d'ensenyament aprenentatge i no sigui limit
a un instrument de control al final del procés. Cadascun dels indicadors
d’aprenentatge extrets del document pont i present a les programacions d’aula
tindrà directament relacionat una o varies activitats d’aprenentatge i de qualificació
per tal de donar transparència al procés avaluador, així com una eina que dote
d’objectivitat aquesta tasca.

Alguns dels exemples d'instruments d'avaluació utilitzats són:

Rúbriques, llistes de confrontació, proves objectives o escales de valoració.

La relació d’aquestes activitats amb el seu instrument d’avaluació quedarà reflectit a

cadascuna de les programacions d’aula que poden trobar en aquest enllaç.
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3.2 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Per tal de fer visible aquesta transparència a l’avaluació creem els criteris de
qualificació per tal de que la comunitat educativa puga saber quines són les
premises per tal de treure les qualificacions de cadascuna de les assignatures. Tot i
que aquests criteris de qualificació de cada matèria quedaran detallats en
cadascuna de les unitats didàctiques del trimestre (programació d'aula) i configurat
en l'eina d'avaluació (additio), detallem a les següents graelles quins seran aquests
criteris de qualificació. Volem fer constar què, per a les assignatures pendents i/o
trimestres suspesos per l’alumnat, es dissenyaran proves específiques que atenguen
als indicadors no superats amb l’objectiu de què cada alumne puga optar a
recuperar tots aquells indicadors no aprovats en temps i forma en què estaven
programats pel professorat des d’un principi.

ASSIGNATURA: FÍSICA I QUÍMICA

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:
A l’assignatura de física i química  identifiquem una sèrie d’indicadors que són

fonamentals de la matèria (marcats amb color verd als perlis d’aula) i que seran
avaluats amb una prova escrita i  altres indicadors complementaris de destreses,
convivència, comunicació, etc. que seran avaluats mitjançant activitats i tasques.
Aleshores, tots els indicadors fonamentals constitueixen el 70% de la nota (durant
totes les UDIis, que són 8) i els indicadors complementaris cosntitueixen el 30% de
la nota (durant totes les UDIis). Els indicadors, tant els  fonamentals com els
complementaris, estan especificats en cadascuna de les UDIis i en la plataforma
d’Additio.

Per obtindre una nota final per als butlletins informatius de les avaluacions es farà
la mitja aritmètica de les UDIis treballades a l’avaluació corresponent.

Per al trasllat d’aquesta nota als butlletins corresponents a les diferents
avaluacions, donat que al butlletí no es contemplen notes decimals, el criteri, per a
les avaluacions 1a, 2a i 3a serà el truncament, sense que això, en cap cas, resulte en
perjudici per a l’alumne, ja que el càlcul de la nota final es farà amb la nota
completa, amb tots els seus decimals tal i com ha quedat arreplegada al quadern
de seguiment del professor/a. Per al trasllat de la nota final el criteri serà
l'arrodoniment.

En cas de no superar algun trimestre, és a dir, que no s’obtinga una qualificació
mínima d’un 5, s’ hauran de recuperar aquells indicadors que no han superat
mitjançant activitats, treballs o proves, adaptant a cada alumne/a la recuperació
depenent dels indicadors no superats. Aquesta recuperació es podrà plantejar en
acabar cada trimestre o finalitzant el curs. Ja que aquesta convocatòria es realitza
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atenent a uns criteris mínims, el departament decideix que el màxim de nota a
traure és un 6.

L'alumnat que no supere l’assignatura en finalitzar el curs, dispondrà d'un pla
personalitzat establert al document PER on quedarà reflectida la millor forma
d'aconseguir els criteris d'avaluació necessaris per a superar l’assignatura.

Finalment, les qualificacions obtingudes per l’alumnat, podran ser revisades per
aquest i, també, per la seua mare, pare o tutor/a legal, mitjançant entrevista amb el
professorat d’assignatura.

ASSIGNATURA: CASTELLÀ

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:
Per tal de fer visible la transparència a l’avaluació i la qualificació, exposem els
criteris de qualificació i les ferramentes d’avaluació a cadascuna de les UDIi. A més
a més, són configurats a l'eina de registre de la professora (Additio), vinculant cada
prova, projecte, portafolio, produccions orals o escrites… amb els indicadors
d'assoliment i amb les competències clau. Els indicadors que vagen associats a
exercicis suposaran un valor del 80% de la qualificació de l’assignatura i els 20%
restant eixirà dels indicadors associats a la tasca i activitats.

Els instruments que usarem seran les rúbriques, dianes d’autoavaluació, llistes de
confrontament, proves objectives i escales de valoració.

Amb aquestos instruments, variats i adaptats al procés
d’ensenyament-aprenentatge, es concreta allò que s’està realitzant en cadascuna
de les unitats didàctiques, no sent merament una ferramenta de control dels
processos i resultats.

Cadascun dels indicadors d’aprenentatge, presents a les programacions d’aula,
tindrà directament relacionat una o varies accions d’aprenentatge (exercici,
activitat o tasca) i una ferramenta d’avaluació, fent, d’aquesta manera, transparent
el procés avaluador i qualificador, estant, així, una eina que dote d’objectivitat
aquesta tasca.

La qualificació final trimestral la conformorà la mitjana aritmètica dels resultats
obtinguts a les dos UDIS desenvolupades al trimestre.

La qualificació final de curs la conformorà la mitjana aritmètica dels resultats
obtinguts als tres trimestres.

Si l’assignatura no es superada, és a dir, no arriba al 5, s’haura de recuperar aquells
indicadors que no s’han superat mitjançant activitats, treballs o proves, adaptant a
cada alumne/a la recuperació depenent dels indicadors no superats.
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L'alumnat que no supere l’assignatura en finalitzar el curs, dispondrà d'un pla
personalitzat establert al document PER on quedarà reflectida la millor forma
d'aconseguir els criteris d'avaluació necessaris per a superar l’assignatura.

Finalment, les qualificacions obtingudes per l’alumnat, podran ser revisades per
aquest i, també, per la seua mare, pare o tutor/a legal, mitjançant entrevista amb el
professorat d’assignatura.

ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

Per tal de fer visible la transparència a l’avaluació i la qualificació, exposem els
criteris de qualificació i les ferramentes d’avaluació a cadascuna de les UDIi. A més
a més, són configurats a l'eina de registre de les professores (Additio), vinculant
cada prova, projecte, produccions orals o escrites… amb els indicadors d'assoliment
i amb les competències clau. Es dedicarà part de la primera sessió de cada
programació d’aula a fer conèixer aquestos criteris a l’alumnat, perquè som
conscients de què són de gran ajuda per a la seua auto motivació i per a la
tranquil·litat de les famílies.
El percentatge de la nota que correspon a cada indicador, està especificat a les
UDli, concretant la procedència (a partir d’exercicis, activitats i tasques) i els
instruments d’avaluació utilitzats.

La nota del butlletí serà la mitjana aritmètica de les notes de les UDIi’s. Per al
trasllat d’aquesta nota als butlletins corresponents a les diferents avaluacions,
donat que al butlletí no es contemplen notes decimals, el criteri, per a les
avaluacions 1a, 2a i 3a serà el truncament per a notes inferiors a 6 i l’arrodoniment
per a notes iguals o superiors a 6, sense que això, en cap cas, resulte en perjudici
per a l’alumne, ja que el càlcul de la nota final es farà amb la nota completa, amb
tots els seus decimals tal i com ha quedat arreplegada al quadern de seguiment
del professor/a. Per al trasllat de la nota final el criteri serà l'arrodoniment.

La qualificació final de curs la conformorà la mitjana aritmètica dels resultats
obtinguts a les sis UDIS desenvolupades al curs.

Si alguna assignatura no es superada en acabar un trimestre, és a dir, no arriba al 5,
s’ hauran de recuperar aquells indicadors que no s’han superat mitjançant
activitats, treballs o proves, adaptant a cada alumne/a la recuperació depenent dels
indicadors no superats. Procurarem realitzar estes proves quan detectem que
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l’alumne en qüestió està preparat per afrontar adequadament la prova dissenyada
per a ell.

L'alumnat l’assignatura en finalitzar el curs, dispondrà d'un pla personalitzat
establert al document PER on quedarà reflectida la millor forma d'aconseguir els
criteris d'avaluació necessaris per a superar l’assignatura.
Finalment, les qualificacions obtingudes per l’alumnat, podran ser revisades per
aquest i, també, per la seua mare, pare o tutor/a legal, mitjançant entrevista amb el
professorat d’assignatura.

ASSIGNATURA: BIOLOGIA I GEOLOGIA.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

Els indicadors propis de l’assignatura seran avaluats per exercicis activitats i tarees,
que queden reflectits en el quadern del professor (Additio). Dins de cada UDIi
quedarà especificat el pes de les activitats, tasques i proves d'adquisició dels
coneixements.

Al llarg del curs es realitzarà un total de 10 UDIis. La nota de l’avaluació serà fruit de
la mitjana dels indicadors de les UDIis que han sigut donades en cada una de les
avaluacions.

El trasllat de les notes als butlletins a la 1r, 2n i 3r avaluacions i davant la
impossibilitat de poder posar nombres decimals es farà l'arrodoniment de la nota.

Per a la nota final de juny, es tindrà en compte no la nota que apareix en el butlletí
a cada una de les avaluacions sino la nota real, amb decimals. Una vegada
obtinguda la nota final, novament com no es pot posar una nota decimal, es
tornarà a arrodonit la nota que es la que es posarà finalment al butlletí.

Per als alumnes que no han pogut aconseguir superar l’assignatura en la
convocatòria de juny, es farà una recuperació d’aquelles avaluacions no superades
que poden ser per mitjà d’activitats, treballs i/o proves, no podent-se aconseguir
una nota superior a 6.

ASSIGNATURA: PRIMERA LLENGUA EXTRANJERA (ANGLÉS)

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

A l’assignatura d’anglés, els criteris de qualificació queden detallats en cadascuna
de les programacions d'aula i configurats en l'eina d'avaluació del professorat.
(Additio).
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Les tasques, les proves objectives, els treballs individuals i grupals es troben
relacionats amb els indicadors d’avaluació. Aquesta relació consta de forma
detallada a cadascuna de les programacions d’aula. Els indicadors que vagen
associats a exercicis suposaran un valor del 80% de la qualificació de l’assignatura i
els 20% restant eixirà dels indicadors associats a la tasca i activitats.

A més a més, s’hi troben les ferramentes d’avaluació amb el pes que atorguem a
cadascuna.

Partint d'una visió àmplia de l'avaluació utilitzem una àmplia varietat
d'instruments que permeten el desenvolupament de la mateixa per part dels
docents i dels propis alumnes. Amb aquests instruments variats i adaptats a
l'activitat concreta que s’estiga realitzant en cadascuna de les unitats didàctiques
aconseguim que l'avaluació, a més, forme part del procés d'ensenyament
aprenentatge i no siga limitat a un instrument de control al final del procés.

Cadascun dels indicadors d’aprenentatge extrets del document pont i present a
les programacions d’aula tindrà directament relacionat uns exercicis, activitats o
tasques  d’aprenentatge i de qualificació (evidències d’aprenentatge).

La qualificació de l’avaluació es calcularà en base al percentatge esmentat abans
conformant una qualificació en cada UDIi. En cada avaluació la qualificació
s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica entre les dos UDIiS. Si l’assignatura no es
superada, és a dir, no arriba al 5, s’haura de recuperar aquells indicadors que no
s’han superat mitjançant activitats, treballs o proves, adaptant a cada alumne/a la
recuperació depenent dels indicadors no superats.

A final de curs la nota global es calcularà fent una mitjana aritmètica de les tres
avaluacions. Per al trasllat d’aquesta nota als butlletins corresponents a les
diferents avaluacions, donat que al butlletí no es contemplen notes decimals, el
criteri, per a les avaluacions 1a, 2a i 3a serà el truncament per a notes inferiors a 6 i
l’arrodoniment per a notes iguals o superiors a 6, sense que això, en cap cas, resulte
un perjudici per a l’alumne, ja que el càlcul de la nota final es farà amb la nota
completa, amb tots els seus decimals tal i com ha quedat arreplegada al quadern
de seguiment del professor/a. Per al trasllat de la nota final el criteri serà
l'arrodoniment.

En la nostra assignatura d’ANGLÉS, al 1r trimestre de cada curs, reforcem i
aprofundim continguts que hem treballat al llarg del curs anterior, cosa que ens és
possible gràcies a la progressió vertical dels nostres indicadors.

És per això que, al Programa Específic de Reforç (PER_mòdul docent), recollim les
mesures que adoptarem per tal de que els alumnes que no hagen superat
l’assignatura en el curs anterior puguen recuperar la matèria en present curs al 1r
trimestre. Així si l’alumne, al llarg del 1r trimestre, supera amb suficiència els
indicadors imprescindibles amb les proves objectives i treballs assignats, hauria
aprovat l’assignatura pendent del curs anterior. En el cas contrari, l’alumne hauria
de fer una prova objectiva.
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Per a superar la convocatòria extraordinària s'haurà de fer una prova escrita de les
unitats no superades durant el curs i que contarà el 100% de la nota final.  Ja que
aquesta convocatòria es realitza atenent a uns criteris mínims, el departament
decideix que el màxim de nota a traure és un 6.
Finalment, les qualificacions obtingudes per l’alumnat, podran ser revisades per
aquest i, també, per la seua mare, pare o tutor/a legal, mitjançant entrevista amb el
professorat d’assignatura.

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ FÍSICA

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

L'avaluació d’Educació Física es farà seguint els criteris de qualificació i les
ferramentes d’avaluació que trobarem dins de cada unitat didàctica integrada.
Aquest procés està reflectit dins del quadern digital de registre del professor
Additio, on a més dels criteris podrem veure la seua relació amb els indicadors
d'assoliment i amb les competències clau.

Dins de cada UDIi està especificat el valor en percentatges de cadascun dels
indicadors associats als exercicis, activitats i tasques; i que podrà variar depenent
de les diferents unitats.

La qualificació de cada UDIi eixirà de la suma d´aquests percentatges i la
qualificació de l'avaluació trimestral de la mitjana aritmètica de les UDIi´s donades
durant el trimestre.

Al començament de cada programació d’aula es donaran a conèixer els indicadors
d’assoliment amb el % corresponent, cosa que els ajuda a afrontar l’assignatura
amb més motivació i organització.

Cal saber que per a superar un trimestre i que es considere que està aprovat,
l’alumnat ha d’obtenir una qualificació igual o superior a 5 en la mitjana de totes
les UDIis.

Cada instrument d’avaluació està relacionat amb els indicadors que valora i tindrà
el pes assignat en funció del nombre d'indicadors que atenga i la importància
atorgada a la consecució d'aquests.

En cada trimestre els professors elaboraran, per aquells alumnes que ho desitgen i
de forma voluntària, unes tasques, exercicis o activitats amb la seua relació amb els
indicadors, que valdrà per pujar la qualificació del trimestre.

La qualificació final del curs s’extrau de la mitjana aritmètica dels 3 trimestres.
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Per altra banda, també hem d’abordar els criteris de recuperació. És necessari que
l’alumnat que suspenga alguna avaluació tinga l’oportunitat de recuperar-la. Per
tant, dedicarem la primera setmana de juny a tal menester.

Als alumnes amb l’assignatura pendent del curs anterior, es revisaran els indicador
d’assoliment del present curs, si es dóna el cas que algun indicador es repeteix al
llarg del curs actual i l’aproven, automàticament superaran el del curs anterior.

Finalment, les qualificacions obtingudes per l’alumnat, podran ser revisades per
aquest i, també, per la seua mare, pare o tutor/a legal, mitjançant entrevista amb el
professorat d’assignatura.

En el supòsit de no aprovar l'assignatura dispondrà d'un pla personalitzat establert
al document PER on quedarà reflectit la millor forma d'aconseguir els criteris
d'avaluació necessaris per a superar la matèria. En aquesta convocatòria
extraordinària s'haurà de presentar i fer les proves, activitats i tasques sol·licitades
per el departament, que representa el 100% de la nota. Ja que aquesta
convocatòria es realitza atenent a uns criteris mínims, el departament decideix que
el màxim de nota a traure és un 6.

ASSIGNATURA: RELIGIÓ

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:
Els indicadors d’avaluació de la matèria marcats per la Conferència Episcopal (CE)
són específics i seran avaluats mitjançant activitats, tasques i proves escrites al
llarg de les 6 UDIis o programacions d’aula que conformen el curs.

Per conformar una qualificació final d’UDIi, els indicadors associats a algunes de
les activitats que condueixen a la tasca, i els associats a la pròpia tasca,
constitueixen el 50% de la qualificació; i els indicadors associats a proves més
vinculades a la resolució d’exercicis, constituiran l’altre 50%. Així queda reflectit
detalladament en les UDIis i en la plataforma Additio.

Per obtindre una nota final trimestral per als butlletins informatius de les
avaluacions, es farà la mitja aritmètica de les UDIis treballades a l’avaluació
corresponent.

La qualificació final de curs la conformorà la mitjana aritmètica dels resultats
obtinguts als tres trimestres.

Per al trasllat d’aquesta nota als butlletins corresponents a les diferents
avaluacions, donat que al butlletí no es contemplen notes decimals, el criteri, per a
les avaluacions 1a, 2a i 3a serà el truncament , sense que això, en cap cas, resulte en
perjudici per a l’alumne, ja que el càlcul de la nota final es farà amb la nota
completa, amb tots els seus decimals tal i com ha quedat arreplegada al quadern
de seguiment del professor/a. Per al trasllat de la nota final el criteri serà
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l'arrodoniment.

En cas de no superar algun trimestre, és a dir, que no s’obtinga una qualificació
mínima d’un 5, s’ hauran de recuperar aquells indicadors que no s’han superat
mitjançant activitats, treballs o proves, adaptant a cada alumne/a la recuperació
depenent dels indicadors no superats. Aquesta recuperació es podrà plantejar en
acabar cada trimestre o finalitzant el curs. Ja que aquesta convocatòria es realitza
atenent a uns criteris mínims, el departament decideix que el màxim de nota a
traure és un 6.

L'alumnat que no supere l’assignatura en finalitzar el curs, dispondrà d'un pla
personalitzat establert al document PER on quedarà reflectida la millor forma
d'aconseguir els criteris d'avaluació necessaris per a superar l’assignatura.

Finalment, les qualificacions obtingudes per l’alumnat, podran ser revisades per
aquest i, també, per la seua mare, pare o tutor/a legal, mitjançant entrevista amb el
professorat d’assignatura.

ASSIGNATURA: LLATÍ

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

Para hacer visible la transparencia de la evaluación y la calificación de la
asignatura, exponemos los criterios de calificación y las herramientas de
evaluación en cada una de las UDIi. Además, las herramientas de evaluación están
configuradas y registradas en el cuaderno del profesor en la aplicación Additio,
vinculando cada prueba, actividad y/o ejercicio con los indicadores y con las
competencias clave.

Se dedicará parte de la primera sesión de cada programación de aula para hacer
conocer estos criterios a los alumnos ya que somos conscientes de la motivación
que les puede suponer conocerlos, así como favorecer la tranquilidad de las
familias.

El porcentaje de la nota que corresponde a cada indicador, está especificado en las
UDIi.

En el momento en que las notas se reflejen en los boletines de cada evaluación, ya
que no contemplan las notas decimales, para las tres evaluaciones será el
truncamiento para notas inferiores al decimal seis, y redondeo para notas iguales o
superiores a este último. La nota final contemplará la nota de las tres evaluaciones
con los decimales tal y como ha quedado recogida en el cuaderno de seguimiento
del profesor en la aplicación Additio, haciendo la media aritmética de estas. En la
nota final también se llevará a cabo el redondeo.



20

En caso de no superar algún trimestre, es decir, que no se obtenga una calificación
mínima de un 5, se habrán de recuperar aquellos indicadores que no se hayan
superado en actividades, trabajos o pruebas, adaptándole a cada alumno la
recuperación en función de los indicadores no superados. Esta recuperación se
podrá llevar a cabo al acabar cada trimestre o finalizando el curso.

El alumnado que no supere la asignatura al finalizar el curso, dispondrá de un plan
personalizado establecido en el documento PER, donde quedará reflejada la mejor
forma de superar los criterios de evaluación necesarios para superar la asignatura.

Finalmente, las calificaciones obtenidas por el alumnado, podrán ser revisadas por
este y también por sus tutores legales, estableciendo una entrevista con el profesor
de la asignatura..

ASSIGNATURA: VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

Els criteris de qualificació i les ferramentes d’avaluació estaran presents a
cadascuna de les UDIi. A més a més, són configurats a l'eina de registre del
professorat (Additio), on apareixerà vinculant cada prova, projecte, portfolio,
produccions orals o escrites… amb els indicadors d'assoliment i amb les
competències clau. A començament de curs i de cada programació d’aula es
donaran a conèixer els criteris d’avaluació a l’alumnat, cosa que els ajuda a
afrontar l’assignatura amb més motivació i organització.

Cadascun dels indicadors d’aprenentatge, presents a les programacions d’aula,
tindrà directament relacionat una o diverses accions d’aprenentatge (exercici,
activitat o tasca) i una ferramenta d’avaluació, fent, d’aquesta manera, transparent
el procés avaluador i qualificador, estant, així, una eina que dote d’objectivitat
aquesta tasca.

Cal saber que per a superar un trimestre i que es considere que està aprovat,
l’alumnat ha d’obtenir una qualificació igual o superior a 5 en la mitjana de totes
les UDIis.

Cada instrument d’avaluació està relacionat amb els indicadors que valora i tindrà
el pes assignat en funció del nombre d'indicadors que atenga i la importància
atorgada a la consecució d'aquests.

La qualificació final del curs s’extrau de la mitjana aritmètica dels 3 trimestres i es
considerarà que està aprovat si se superen els trimestres amb una nota mínima de
5 punts.
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Pel que fa als criteris de recuperació, l’alumnat que suspenga una avaluació tindrà
l’oportunitat de recuperar-la. Per tant, dedicarem la primera setmana de juny a tal
menester. Si té més d’una avaluació suspesa, s’haurà de presentar a la convocatòria
extraordinària de juliol.

Per tal de preparar aquesta convocatòria, els donarem un guió amb la matrèria
que hauran de superar en funció dels indicadors d’assoliment no superats.
L’alumnat amb l’assignatura pendent del curs anterior tindrà l’oportunitat de
presentar-se a una convocatòria extraordinària al mes de gener.

Finalment, les qualificacions obtingudes per l’alumnat, podran ser revisades per
aquest i, també, per la seua mare, pare o tutor/a legal, mitjançant entrevista amb el
professorat d’assignatura.

ASSIGNATURA: INFORMÀTICA

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

Els criteris de qualificació i les ferramentes d’avaluació queden exposades en
cadascuna de les tres UDIi’s que portarem a terme al llarg de l’any i també son
visibles al quadern de seguiment de l’alumnat (Additio). Aquests criteris i
ferramentes son sempre fidels al currículum normatiu.

El que fem és vincular o associar cada acció avaluativa (exercici, activitat, tasca,
prova escrita…) a un o diversos indicadors. Cada indicador té un pes atorgat. Estos
pesos poden valer 1, 2, 3,... en funció de la relevància què hi considerem dins la UDIi.
La suma de tots els pesos equivaldrà al 100% de la nota i mitjançant una regla de 3
obtenim el pes percentual de cada un dels indicadors.

Per al trasllat d’aquesta nota als butlletins corresponents a les diferents
avaluacions, donat que al butlletí no es contemplen notes decimals, el criteri, per a
les avaluacions 1a, 2a i 3a serà el truncament per a notes inferiors a 6 i
l’arrodoniment per a notes iguals o superiors a 6, sense que això, en cap cas, resulte
un perjudici per a l’alumne, ja que el càlcul de la nota final es farà amb la nota
completa, amb tots els seus decimals tal i com ha quedat arreplegada al quadern
de seguiment del professor/a. Per al trasllat de la nota final el criteri serà
l'arrodoniment.

En cas de no superar algun trimestre, és a dir, que no s’obtinga una qualificació
mínima d’un 5, s’ hauran de recuperar aquells indicadors que no s’han superat
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mitjançant activitats, treballs o proves, adaptant a cada alumne/a la recuperació
depenent dels indicadors no superats. Aquesta recuperació es podrà plantejar en
acabar cada trimestre o finalitzant el curs.

L´alumnat que no supere l´assignatura en finalitzar el curs, dispondrà d'un pla
personalitzat establert al document PER on quedarà reflectida la millor forma
d'aconseguir els criteris d'avaluació necessaris per a superar la matèria. En aquesta
convocatòria extraordinària s'haurà de presentar un dossier d´activitats, que
representa el 20% de la nota, i fer una prova d'adquisició de coneixements que
contarà l'altre 80%. Ja que aquesta convocatòria es realitza atenent a uns criteris
mínims, el departament decideix que el màxim de nota a traure és un 6.

ASSIGNATURA: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (francés)

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

Para hacer visible la transparencia de la evaluación y la calificación de la
asignatura, exponemos los criterios de calificación y las herramientas de
evaluación en cada una de las UDIi. Además, las herramientas de evaluación están
configuradas y registradas en el cuaderno del profesor en la aplicación Additio,
vinculando cada prueba, actividad y/o ejercicio con los indicadores y con las
competencias clave.

Se dedicará parte de la primera sesión de cada programación de aula para hacer
conocer estos criterios a los alumnos ya que somos conscientes de la motivación
que les puede suponer conocerlos, así como favorecer la tranquilidad de las
familias.

El porcentaje de la nota que corresponde a cada indicador, está especificado en las
UDIi.

En el momento en que las notas se reflejen en los boletines de cada evaluación, ya
que no contemplan las notas decimales, para las tres evaluaciones será el
truncamiento para notas inferiores al decimal seis, y redondeo para notas iguales o
superiores a este último. La nota final contemplará la nota de las tres evaluaciones
con los decimales tal y como ha quedado recogida en el cuaderno de seguimiento
del profesor en la aplicación Additio, haciendo la media aritmética de estas. En la
nota final también se llevará a cabo el redondeo.

En caso de no superar algún trimestre, es decir, que no se obtenga una calificación
mínima de un 5, se habrán de recuperar aquellos indicadores que no se hayan
superado en actividades, trabajos o pruebas, adaptándole a cada alumno la
recuperación en función de los indicadores no superados. Esta recuperación se
podrá llevar a cabo al acabar cada trimestre o finalizando el curso.
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El alumnado que no supere la asignatura al finalizar el curso, dispondrá de un plan
personalizado establecido en el documento PER, donde quedará reflejada la mejor
forma de superar los criterios de evaluación necesarios para superar la asignatura.

Finalmente, las calificaciones obtenidas por el alumnado, podrán ser revisadas por
este y también por sus tutores legales, estableciendo una entrevista con el profesor
de la asignatura..

ASSIGNATURA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

L'avaluació d'aquesta assignatura es farà seguint els criteris de qualificació i les
ferramentes avaluadores que trobarem dins de cada unitat didàctica integrada.
Aquest procés està reflectit dins del quadern digital de registre del professor
Additio, on a més dels criteris podrem veure la seua relació amb els indicadors
d'assoliment i amb les competències clau.

Dins de cada UDIi està especificat el valor de cadascun dels indicadors associats a
les activitats, tasques o prova escrita i que podrà variar depenent de dites unitats.

La qualificació de cada UDIi eixirà de la suma d´aquests percentatges i la nota de
l'avaluació de la mitjana aritmètica de les UDIi´s donades durant el trimestre. Per
al trasllat d’aquesta nota als butlletins corresponents a les diferents avaluacions,
donat que al butlletí no es contemplen notes decimals, el criteri per a establir les
avaluacions serà arrodoniment, sense que això, en cap cas, resulte en perjudici per
a l’alumne, ja que el càlcul de la nota final es farà amb la nota completa, amb tots
els seus decimals tal i com ha quedat arreplegada al quadern de seguiment del
professor/a.
En cas de no superar algun trimestre, és a dir, que no s’obtinga una qualificació
mínima d’un 5, s’ hauran de recuperar aquells indicadors que no s’han superat
mitjançant activitats, treballs o proves, adaptant a cada alumne/a la recuperació
depenent dels indicadors no superats. Aquesta recuperació es podrà plantejar en
acabar cada trimestre o finalitzant el curs.
Per a superar la convocatòria extraordinària s'haurà de fer una prova escrita de les
unitats no superades durant el curs i que contarà el 100% de la nota final.  Ja que
aquesta convocatòria es realitza atenent a uns criteris mínims, el departament
decideix que el màxim de nota a traure és un 6.
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ASSIGNATURA: CCOA

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

A l’assignatura de CCOA, els criteris de qualificació queden detallats en cadascuna
de les programacions d'aula i configurats en l'eina d'avaluació (Additio).

Les tasques, les proves objectives, els treballs individuals i grupals es troben
relacionats amb els indicadors d’avaluació. Els indicadors que vagen associats a
exercicis suposaran un valor del 50% de la qualificació de l’assignatura i els 50%
restant eixirà dels indicadors associats a la tasca i activitats.

Aquesta relació consta de forma detallada a cadascuna de les programacions
d’aula. A més a més, s’hi troben les ferramentes d’avaluació amb el pes que
atorguem a cadascuna.

Partint d'una visió àmplia de l'avaluació utilitzem una àmplia varietat
d'instruments que permetin el desenvolupament de la mateixa per part dels
docents i dels propis alumnes (rúbriques, dianes, llistes de confrontació, proves
objectives i escales de valoració). Amb aquests instruments variats i adaptats a
l'activitat concreta que s'estiga realitzant en cadascuna de les unitats didàctiques
aconseguim que l'avaluació, a més, forme part del procés d'ensenyament
aprenentatge i no es limite a un instrument de control al final del procés.

Cadascun dels indicadors d’aprenentatge extrets del document pont i present a
les programacions d’aula tindrà directament relacionat una o varies activitats
d’aprenentatge i de qualificació per tal de donar transparència al procés avaluador,
així com una eina que dote d’objectivitat aquesta tasca.

Com a eix vertebrador del procés avaluatiu dels alumnes recullen evidències
d'aprenentatge en els diferents portfolios tant en format digital com en paper.

La qualificació de l’avaluació es calcularà en base al percentatge esmentat abans
conformant una qualificació en cada UDIi. En cada avaluació la qualificació
s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica  entre les dos UDIiS.

A final de curs la nota global es calcularà fent una mitjana aritmètica de les tres
avaluacions. Per al trasllat d’aquesta nota als butlletins corresponents a les
diferents avaluacions, donat que al butlletí no es contemplen notes decimals, el
criteri, per a les avaluacions 1a, 2a i 3a serà el truncament per a notes inferiors a 6 i
l’arrodoniment per a notes iguals o superiors a 6, sense que això, en cap cas, resulte
un perjudici per a l’alumne, ja que el càlcul de la nota final es farà amb la nota
completa, amb tots els seus decimals tal i com ha quedat arreplegada al quadern
de seguiment del professor/a. Per al trasllat de la nota final el criteri serà
l'arrodoniment.

L’assignatura de CCOA es recupera realitzant de nou, al final de cada trimestre,
aquelles activitats o tasques que els indicadors no hagen sigut superats. Si algún
alumne encara així no poguera superar l’assignatura i tinguera que fer ús de la
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convocatoria extraordinaria, aleshores tindria que repetir les actitivitats o tasques
suspeses però, en aquest cas, la nota màxima no podrá ser més de un 6.

4. METODOLOGÍA; ORIENTACIONS

DIDÀCTIQUES.

4.1    ENFOCAMENTS METODOLÒGICS
Principis reguladors que contribueixen eficaçment a l'aprenentatge de les competències
clau.

Principi d'integració

Principi de contextualització i participació

Principi de pluralisme metodològic i reflexivitat

Principi de transparència en l'avaluació dels aprenentatges

PRINCIPI D’INTEGRACIÓ

La inclusió de les competències clau en el currículum té diverses finalitats. En primer lloc,
integrar els diferents aprenentatges, tant els formals (assignatures), com els informals i no
formals. En segon lloc, permetre a tots els estudiants integrar els seus aprenentatges,
posar-los en relació amb diferents tipus de continguts i utilitzar-los de manera efectiva quan
els resulten necessaris en diferents situacions i contextos. I, finalment, orientar
l'ensenyament, en permetre identificar els continguts i els criteris d'avaluació que tenen
caràcter imprescindible i, en general, inspirar les diferents decisions relatives al procés
d'ensenyament i d'aprenentatge.

En qualsevol cas nosaltres defensem un currículum integrat que busca fer una proposta
educativa integral on les assignatures es combinen entre sí i entre els programes d’acció
tutorial, convivència i pastoral  a la recerca d’un tipus d’aprenentatge competencial que
afavorisca l’apropament a eixe model de persona educada que demanda la Unió Europea.

En síntesi...

Un desenvolupament integrat del currículum només té un propòsit: AUGMENTAR LES
OPORTUNITATS I MILLORAR ELS RESULTATS DE TOTS I CADA UN DELS APRENENTS

PRINCIPI DE CONTEXTUALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
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Des de la teoria de l'aprenentatge situat s'insisteix en que el medi creat artificialment per
l'escola (proteccionisme, aïllament), dificulta el desenvolupament humà. Les persones no
aprenen en la seua vida quotidiana de la mateixa manera que l'escola ens obliga a aprendre.

La teoria de l'aprenentatge situat convida a crear situacions que puguen contribuir a la
consecució d'aprenentatges autèntics, d'ací la seua utilitat per al desenvolupament del
currículum basat en competències.

L'ensenyament  consisteix en la construcció d'ambients en els quals els estudiants puguen
adquirir les competències més que aconseguir que aquestes s'adquireixen a través de la
transmissió del coneixement.

Bronfenbrenner proposa una teoria ecològica en la qual és possible distingir quatre grans
ambients d'aprenentatges:

1. Context primari: personal i familiar.

2. Context secundari: comunitari i escolar.

3. Context terciari: institucional i local.

4. Context quaternari: social, econòmic i cultural.

Aquests contextos d'aprenentatge poden servir de referència per identificar les "pràctiques
socials" i servir de base per definir les tasques que contribuiran al desenvolupament de les
competències clau.

Si entenem l'ensenyament com el procés de construcció per a l'aprenentatge, i entenem que
les competències clau són aprenentatges que s'han d'aplicar en diferents contextos i que
siguen per a la vida, no ens queda més remei que començar a trencar l'hegemonia de l'aula
com a principal i gairebé únic escenari d'aprenentatge.

Nosaltres caminem cap a eixa teoria que defensa la ciutat, l'entorn, com el gran escenari dels
aprenentatges autèntics, evolucionant les aules cap a espais per a la reflexió, concreció i
exposició dels aprenentatges adquirits.

Serà per tant prioritari preparar el centre per a que l’alumnat retalle la seua presència a l’aula
ordinària a la recerca de nous escenaris d’aprenentatge.

PRINCIPI DE PLURALISME METODOLÒGIC I REFLEXIVITAT

L'ensenyament de les competències clau requereix substituir el principi d'oposició entre
mètodes pel principi de complementarietat entre mètodes, com ja va anunciar Jhon Dewey.

L'aprenentatge de les competències clau requereix tanta amplitud i varietat en les tasques
d'aprenentatge que resultaria difícil, per no dir impossible, que una sola teoria
d'aprenentatge, o un sol model d'ensenyament poguera dotar-nos de les eines tant
conceptuals, com teòriques o tècniques que podem necessitar.

Les competències clau (atès que són un tipus diferenciat d'aprenentatge) requereixen per a
la seua consecució la integració conscient i raonada de diferents models d'ensenyament. En
altres paraules, les competències clau reclamen el desenvolupament d'una nova cultura
professional basada en la reflexió i entesa de tots els agents educatius per crear les
condicions més favorables a l'aprenentatge.
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Sense reflexió, sense reflexivitat, no hi ha millora de les pràctiques educatives.

PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA EN L’AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

Segons De Ketele l'avaluació seria "... recollir un conjunt d'informacions prou pertinents,
vàlides i fiables i examinar el grau d'adequació entre aquest conjunt d'informacions i un
conjunt de criteris adequats als objectius inicialment establerts o gestats sobre la marxa,
amb vista a la presa d'una decisió ".

Tres condicions requereix tota avaluació: informacions, criteris i decisió. Les tres reunides al
voltant d'un element: el judici.

El sentit últim de l'avaluació no és altre que el perfeccionament de l'activitat. Necessitem
valorar si el que estem fent és "educatiu" o, per contra, no té aquest valor. És a dir, l'avaluació
ens assenyala el camí de la millora.

Hui dia s'incorporen elements i idees al concepte d'avaluació que abans eren ignorats.
Segons Pérez Gómez i Gimeno Sacristán:

Incloem no només els resultats esperats, també els que sense ser esperats han ocorregut.

Posem la mirada més enllà del producte per acostar-nos al procés.

Ens interessen tant els fets com les raons dels participants.

Ens fem conscients de les conseqüències de tot procés avaluador (valors).

DEFINIR AMB CLAREDAT I PRECISIÓ ELS CRITERIS I INDICADORS AMB QUÈ ANEM A
AVALUAR AIXÍ COM ELS INSTRUMENTS PER OBTENIR INFORMACIÓ SOBRE L’ APRÈS ÉS
AJUSTAR LA PRÀCTICA EDUCATIVA AL PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA

4.2    METODOLOGIA GENERAL I ESPECÍFICA.
RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS

METODOLOGIA GENERAL

MODELS D’ENSENYAMENT

El nucli del procés d’ensenyança consisteix en el disseny dels ambients on l’alumnat pot
interactuar i estudiar, de quina manera aprén (Dewey, 1916).

Un model d’ensenyança és una descripció d’un ambient d’aprenentatge.

1.   MODEL ENSENYAMENT DIRECTE, INSTRUCTIU ...

Instrucció programada - Instrucció directa – Aprenentatge a partir de la simulació
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EL PROFESSORAT

Realitza un diagnòstic previ dels coneixements i habilitats de l'alumnat.

F1. Preparació: Estableix l'esquema, comunica les expectatives i determina el grau de
responsabilitat de l'alumnat en les activitats. Tres passos:

I) El docent en determina el propòsit de la lliçó i el nivell,

II) Descriu el contingut i la seua relació amb els continguts previs,

III) Analitza els procediments requerits de la lliçó.

F2. Presentació: Explica el nou concepte o habilitat i proporciona demostracions i exemples,
transmetent informació verbal i visual (RTV). Esbrina si s’ha comprés la informació.

F3. De pràctica estructurada: Condueix l'alumnat a través dels exemples pràctics, treballant
cada un dels passos del problema gradualment i de forma estructurada segons la
representació visual de la tasca. Realimentació a partir de les respostes dels estudiants,
reforçant les correctes i corregint errors. Els docents eficaços fan més preguntes per verificar
la comprensió de l'estudiant.

F4. Pràctica guiada: Permet als docents avaluar les habilitats de l'alumnat per realitzar la
tasca, estimant la quantitat i tipus d'errors que cometen. Supervisar el treball de l'alumnat i
proporcionar una realimentació correctiva quan és necessari. Els docents eficients no deixen
passar els errors ni es limiten a donar respostes correctes, fan servir tècniques per corregir o
ensenyen novament el material, oferint moltes oportunitats per practicar i que respongui la
major quantitat d'alumnat possible.

F5. Pràctica independent: El docent examina el treball una vegada acabat i comprova que
roman estable.

L'ALUMNAT

Recorden o reconeixen la informació exposada. Practiquen grupalment i s'ofereixen a
escriure respostes.

La realimentació que reben en aquesta etapa incideix en els èxits futurs. S'exerciten els
estudiants per compte propi mentre el docent es troba encara en l'entorn.

L'alumnat ha arribat a un nivell d'exactitud del 85 o 90% en la pràctica guiada. Els estudiants
s'exerciten per si sols.

2.   INDAGACIÓ CIENTÍFICA / PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ / CONSTRUCTIVISME
...

Pensament inductiu bàsic – Formació de conceptes – Indagació científica – Sinèctica –
Entrenament per a la indagació  La memorització – Presentacions expositives (organitzadors
previs)

EL PROFESSORAT

F1. Confrontació amb el problema. Es presenta a l'alumne un fet desconcertant en una àrea
de recerca i demana la seua opinió així com l'exposició de possibles explicacions.
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F2. Presenta les diferents fonts d'informació, així com la seua localització i les condicions d'ús.
Presenta els diferents instruments de recerca que els estudiants podran emprar.

F3. Anima i supervisa el treball de camp, resol dubtes i facilita el treball amb les fonts
d'informació.

F4. Fixa criteris per al treball amb les dades i la seva interpretació i per a la presentació de les
conclusions a classe.

F5. Discussió. Demana dels estudiants diferents explicacions possibles i organitza el debat
entre elles.

F6. Presenta els procediments i recursos per a presentar les conclusions finals a altres classes
o altres persones dins o fora del centre.

F7. Ajuda en l'anàlisi i facilita la discussió dels processos d'indagació utilitzats per advertir els
elements més eficaços.

L'ALUMNAT

Reflexiona i formula les primeres idees o supòsits.

Verifiquen la naturalesa i les condicions dels objectes de la indagació.

Recopilen informació.

Compleixen dues funcions: l'experimentació i la verificació directa. A la primera s'incorporen
nous elements a la situació estudiant les diferències que produeix i en la segona es dóna
quan l'alumnat assaja una teoria o hipòtesi.

Organitzen les dades, formulen regles o explicacions dels esdeveniments.

S'analitzen les estratègies per a la indagació i es desenvolupen les més eficaces tornant a
dissenyar l'experiència, organitzar les dades de manera diferent, produint noves dades, etc.

3.   MODEL SOCIAL / METODOLOGIES COOPERATIVES ... DIALÒGICA

Cooperació entre iguals – Investigació entre iguals – Jocs de rols – Indagació jurisprudencial

Grups interactius

EL PROFESSORAT

F1. Preparació del grup: identificació o presentació d'un problema.

F2. Selecció dels participants: descriu als personatges. Ha d'exercir cert grau de control sobre
la situació.

F3. Col·labora en l'ambientació del treball mitjançant preguntes. Identifica una senzilla línia
d'acció i aclareix un marc general perquè els participants se sentin segurs en els seus rols.

F4. Preparació de les condicions i recursos per facilitar el treball autònom dels grups.
Presentació de regles comunes.

F5. Desenvolupament del treball. Estimula i controla el temps, anima a la participació de tots
els membres del grup.



30

F6. POSADA EN COMÚ. Fixa les condicions per a la posada en comú i anima a tots els grups a
presentar el seu treball a la resta.

F7. AVALUACIÓ. Fixa els criteris i indicadors d'avaluació dels aprenentatges adquirits, així com
les condicions perquè els estudiants participin en l'avaluació.

F8. Facilita i contribueix a la REFLEXIÓ FINAL del grup i a la TRANSFERÈNCIA dels
aprenentatges a noves situacions.

L'ALUMNAT

F1. Es sensibilitza davant el problema presentat. Fan descripcions de situacions reals o
imaginàries on apareix aquest problema.

F2. Participa en la selecció dels membres del grup i el repartiment de tasques.

F3. Localitzen les fonts d'informació i utilitzen els recursos disponibles per obtenir-la.

F4. Planifiquen les diferents activitats que hauran de realitzar i acorden alguns criteris de
realització.

F5. Posen en comú els resultats i preparen la seva presentació final.

F6. Estableixen una autoavaluació del grup i de cada un dels seus participants.

(AUTOAVALUACIÓ - COAVALUACIÓ)

METODOLOGIES ACTIVES

L'ensenyament basat en metodologies actives és un ensenyament centrat en l'estudiant, en
la seua capacitació. Aquestes estratègies conceben l'aprenentatge com un procés
constructiu i no receptiu. Aquesta forma de treball concep als participants dels processos
com a agents actius. Part de l'interès de l'alumne.

TÈCNIQUES motivadores, SÓN...

INTERACTIVES (es promou el diàleg, discussió)

LÚDIQUES (mitjançant el joc),

CREATIVES (abandona la idea que les coses només poden fer-se d'una forma)

FOMENTEN LA CONSCIÈNCIA GRUPAL (Cohesió del grup, solidaritat, creació de vincles)

FORMATIVA (Prioritza la formació i no la transmissió de coneixements)

PROCESSAL (Prioritza el procés)

COMPROMESA I comprometedora

Alguns dels exemples d'aquestes metodologies que fem servir freqüentment l'aula són:

Visual thinking o pensament visual, basa el seu fonament en les rutes de pensament

APS (aprenentatge servei, el coneixement al servei dels altres.

Gamificació (el joc com a part de la consolidació de continguts curriculars)
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Flipped Classroom o classe invertida (S'aprofiten recursos tecnològics per avançar continguts
a casa i tenir més temps per treballar i resoldre dubtes a classe)

Aprenentatge cooperatiu (multiplica l'acció docent)

Creació de vídeo tutorials (amb la taxonomia de Bloom com a referent, els alumnes creen
explicacions per tenir cosntància que entenen el que s'explica)

ABP (aprenentatge basat en problemes) Es parteix d'estímuls previs per crear dilemes
cognitius i necessitats d'aprenentatge.

Infografies: La seva interpretació així com la seva creació posen de manifest moltes de les
competències que es pretenen desenvolupar en els alumnes.

Realitat Augmentada i Codis QR: totes dues tenen com a fi ampliar informació a nivell de
continguts de manera molt atractiva i visual amb la intenció de motivar l'alumnat.

Geolocalització: Gestió de marcadors geogràfics que es visualitzen en dispositius mòbils per
desenvolupar continguts curriculars en diferents escenaris d'aprenentatge.

Escenaris d'aprenentatge: Cerca utilitzar diferents espais per dotar de significativitat
l'aprenentatge.

Robòtica (ESO): s'utilitzen tècniques i construccions de robòtica per buscar aplicacions
pràctiques de continguts curriculars.

MODES DE PENSAMENT: COMPETÈNCIES CLAU I PROCESSOS COGNITIUS

Els processos cognitius són el factor dinàmic de la competència: el conjunt d’operacions que
fa possible la mobilització dels recursos disponibles. La incorporació dels processos al
concepte de competència, com ens recordava Kagan (2004), és un dels seus valors.

Les competències clau representen un paquet multifuncional i transferible de coneixements,
destreses i actituds que tots els individus necessiten per la seua realització i
desenvolupament personal, inclusió i ocupació. Aquestes haurien d'haver estat
desenvolupades per al final de l'ensenyament o formació obligatòria, i haurien d'actuar com a
base per a un posterior aprenentatge com a part d'un aprenentatge al llarg de la vida ".
(Comissió Europea, 2004: 7)

En el marc creat pel Projecte DeSeCo per a la definició de la competència, l'efecte
mobilitzador ve indicat pel concepte de "reflexivitat" i aquest concepte inclou tant el
pensament reflexiu com el pensament crític. A través del pensament reflexiu, les persones
són conscients dels recursos disponibles que

hauran de mobilitzar. En altres paraules, a través del pensament reflexiu, prenem consciència
de les nostres possibilitats per resoldre amb èxit una determinada tasca. Una part principal
d'aquest marc és el pensament i l'acció reflexiva.

A través del pensament crític, les persones prenen consciència de les condicions en què
hauran de realitzar la tasca, així com del valor que poden arribar a tenir en aquestes
condicions altres solucions anteriors, i la necessitat de buscar noves solucions Així doncs, la
reflexió implica l'ús de destreses meta cognitives (pensar sobre pensar), habilitats creatives i
l'adopció d'una actitud crítica. No és només la manera com els individus pensen, també com
comprenen una experiència de manera més general, incloent els seus pensaments,
sentiments i relacions socials. Això requereix que els individus arriben a un nivell de
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maduresa social que els permeta distanciar-se de les pressions socials, adoptar diferents
perspectives, fer judicis independents i prendre responsabilitat per les seues accions.
(DeSeCo, 2005)

Per tal d’ensenyar a pensar al nostre alumnat introduïm en la majoria de les unitats tant les
RUTINES com les DESTRESES DE PENSAMENT.

En definitiva, la nostra Institució presenta com un dels seus grans objectius generals:

ACONSEGUIR QUE LA NOSTRA ESCOLA AJUDE A PENSAR EL NOSTRE ALUMNAT

METODOLOGIA ESPECÍFICA
A les nostres UDIis o programacions d’aula intentem plantejar un ventall de
metodologies que afavorisquen un aprenentatge més competencial i inclusiu.
Principalment, serà a la seqüència d’activitats que ens porten a la tasca i, a la
pròpia tasca, on intentarem que aquestes metodologies es programen.

Disposem d’una caixa d’eines metodològiques que ens ajuden:
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FÍSICA I QUÍMICA
Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són:

Rutinas de pensamiento
- Problema- Solución
- Titulares
- Pulpo
- Conecta Extiende Desafía

Destrezas de pensamiento
- Explicación Causal
- Fiabilidad de las fuentes
- Clasifica- Define- Secuencia

Estructura Cooperativa
- Cabezas Numeradas
- Mapa mental a 4 bandas

Técnicas Aprendizaje Activo
- Gamificación
- A. B en juegos
- Videotutoriales
- Visual Thinking
- Flipped Classroom
- Presentaciones

Pedagogías Ágiles
- Smoke Test
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GEOGRAFIA I HISTÒRIA

L'aprenentatge de les competències clau requereix tanta amplitud i varietat en les
tasques d'aprenentatge que resultaria difícil, per no dir impossible, que una sola
teoria d'aprenentatge, o un sol model d'ensenyament poguera dotar-nos de les
eines tant conceptuals, com teòriques o tècniques que podem necessitar.

Les competències clau (atès que són un tipus diferenciat d'aprenentatge)
requereixen per a la seua consecució la integració conscient i raonada de diferents
models d'ensenyament. En altres paraules, les competències clau reclamen el
desenvolupament d'una nova cultura professional basada en la reflexió i entesa de
tots els agents educatius per crear les condicions més favorables a l'aprenentatge.

En aquest sentit el departament està treballant als darrers anys al voltat del
pensament històric com a principal eina per aconseguir aquest objectiu, ja que
treballem els aspectes més importants  de la matèria d'una manera més pràctica i
relacionada amb la seua vida.

Algunes de les metodologies que es proposen al llarg d’aquest curs i que podem
trobar a les distintes UDIi´s són: la utilització de les proves històriques, l'explicació
causal, l´explicació històrica contextualitzada o per empatia i el temps històric,
canvi i continuïtat són algunes de les ferramentes més habituals que anem a
emprar per a contribuir a formar persones competents, capaços d´aplicar aquests
coneixements a situacions i problemes de la vida real.

Mitjançant diferents models d´ensenyament com el directe o instructiu, la
indagació científica, processament de la informació, el constructivisme, les
metodologies cooperatives i dialògiques o les metodologies actives, de primer a
quart d´ESO els alumnes aniran treballant aquestes ferramentes de manera
gradual i acorde amb el seu desenvolupament cognitiu.

MATEMÀTIQUES
Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són diferents rutines de pensament, en
pedagogies àgils podrem utilitzar l’elevator pitch i com a tècniques d’aprenentatge
actiu utilitzarem el flipped classroom, videotutorials, códis QR i prensentacions.

També desenvoluparem un taller d'aprofundiment de matemàtiques. Alumnat
d’alt rendiment participarà en proves, concursos i olimpiades matemàtiques
externes com les Pangea, les Cangur i les Olimpíades Matemàtiques organitzades
pel SEMCV. L’alumnat i el professor encarregat realitzaran conferències en horari
extraescolar per a practicar i compartiran un curs classroom específic on el
professor els proposarà reptes diversos per adquirir destreses amb la finalitat de
poder afrontar els reptes quès suposen esto concursos. Així mateix, com altres
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anys, moltes vegades acabem jugant entre nosaltres i contra adversaris externs als
escacs mitjançant la plataforma chess.com. Els últims anys, l’alumnat ha gaudit
d’estos moments i no volem renunciar a ells. Les primeres Olimpiades se
celebraran després de falles. Optem per no fer un calendari específic de
videoconferències per poder adaptar-nos a les diferents situacions socials de
professor i alumnat.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són:

Rutinas de pensamiento
- Palabra - Idea - Frase
- Video Pienso Pregunto

Destrezas de pensamiento
- Compara y Contrasta
- Fiabilidad de las fuentes

Estructura Cooperativa
- Folio Giratorio
- Mesa Redonda

Técnicas Aprendizaje Activo
- Videotutoriales
- Visual Thinking
- Flipped Classroom
- Presentaciones

Pedagogías Ágiles
- DAFO

PRIMERA LLENGUA EXTRANJERA (ANGLÉS)
Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són:

Rutines de pensament
- 3 2 1 Pont
- Abans pensava ara pense
- Veig Pense Pregunte
- Color Símbol Imatge

Destreses de pensament
- Compara i Contrasta
- Fiabilitat de les fonts
- Analogia Metàfora

Estructura Cooperativa
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- Foli Giratori
- Llapis al centre
- Taula Redona
- Puzzle Aronson

Tècniques Aprenentatge Actiu
- Gamificació
- Videotutorials
- Visual Thinking
- Flipped Classroom
- Presentacions

Pedagogías Ágiles
- DAFO

EDUCACIÓ FÍSICA
Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són:

Rutines de pensament
- Abans pensava ara pense
- Veig Pense Pregunte

Tècniques Aprenentatge Actiu
- Gamificació
- Videotutorials
- Visual Thinking
- Flipped Classroom
- Presentacions

RELIGIÓ
Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són:

Rutinas de pensamiento
- Palabra - Idea - Frase
- Video Pienso Pregunto
- Color Símbolo Imagen

Destrezas de pensamiento
- Compara y Contrasta
- Fiabilidad de las fuentes
- Clasifica- Define- Secuencia

Estructura Cooperativa
- Folio Giratorio
- 1-2-4
- Lápices al centro
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- Mesa Redonda
Técnicas Aprendizaje Activo

- Gamificación
- Videotutoriales
- Visual Thinking
- Flipped Classroom
- Presentaciones

Pedagogías Ágiles
- DAFO

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són:

Rutines de pensament
- 3 2 1 Pont
- Abans pensava ara pense
- Veig Pense Pregunte
- Color Símbol Imatge

Destreses de pensament
- Compara i Contrasta
- Fiabilitat de les fonts
- Analogia Metàfora

Estructura Cooperativa
- Foli Giratori
- Llapis al centre
- Taula Redona
- Puzzle Aronson

Tècniques Aprenentatge Actiu
- Gamificació
- Videotutorials
- Visual Thinking
- Flipped Classroom
- Presentacions

Pedagogías Ágiles
- DAFO

INFORMÀTICA
Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són:

Rutinas de pensamiento
- Puntos CArdinales
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- 3,2,1, puente
- Palabra - Idea - Frase
- Video Pienso Pregunto
- Color Símbolo Imagen
- Titulares

Destrezas de pensamiento
- Compara y Contrasta
- Fiabilidad de las fuentes
- Las partes y el todo
- Clasifica- Define- Secuencia

Estructura Cooperativa
- Mesa redonda
- Folio Giratorio
- Cabezas numeradas
- 1-2-4
- Lápices al centro
- Parada 3”
- Puzzle Aronson

Pedagogías Ágiles
- Kanban
- DAFO
- Elevator Pich

Técnicas Aprendizaje Activo
- Flipped Classroom
- Videotutoriales
- Visual Thinking
- Codigos QR
- Robótica y programación
- Presentaciones

LLATÍ
Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són:

- Técnicas de aprendizaje activo: Gamificación, códigos QR.
- Pedagogías ágiles de pensamiento: palabras al azar.
- Rutinas de pensamiento: problema - solución.

CCOA
Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són:

Rutines de pensament
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- 3 2 1 Pont
- Abans pensava ara pense
- Veig Pense Pregunte
- Color Símbol Imatge

Destreses de pensament
- Compara i Contrasta
- Fiabilitat de les fonts
- Analogia Metàfora

Estructura Cooperativa
- Foli Giratori
- Llapis al centre
- Taula Redona
- Puzzle Aronson

Tècniques Aprenentatge Actiu
- Gamificació
- Videotutorials
- Visual Thinking
- Flipped Classroom
- Presentacions

Pedagogías Ágiles
- DAFO

CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA
Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són:

- Técnicas de aprendizaje activo: Gamificación, códigos QR.
- Rutinas de pensamiento: problema - solución.

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (francés)
Algunes de les metodologies que es proposaran al llarg d’aquest curs i que
podrem trobar a les distintes UDIis són:

- Técnicas de aprendizaje activo: Gamificación, códigos QR.
- Pedagogías ágiles de pensamiento: palabras al azar.
- Rutinas de pensamiento: problema - solución.
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RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS

UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Consolidem projecte iPad “one to one”.
PROJECTE Tablet, “one to one”
a la MILAGROSA de Cullera

Seguim afermant amb èxit el nostre PROJECTE iPad, one two one.
Utilitzem un ampli ventall de recursos metodològics, fruit de molts anys de formació
docent, i que posem en mans del nostre alumnat perquè sigui ell el que, a través
d'elles, rebre generar el seu propi aprenentatge. Les noves tecnologies acompanyen i
potencien aquestes noves propostes didàctiques.

Per a nosaltres hi ha en l'actualitat una potentíssima eina que encarna totes les
virtuts de les noves tecnologies, parlem de el dispositiu electrònic iPad. .

Quan parlem de metodologies actives parlem, d'entre altres coses, de:

Pensament visual perquè si volem optimitzar el pensament, si volem aprendre a
aprendre, aprendre a pensar, podem fer visual el pensament per poder mostrar-lo i
que tots aprenguin d'ell, i per això treballem destreses i rutines de pensament.
Aprenentatge cooperatiu perquè "Ningú de nosaltres és més capaç que tots junts".
Aprenentatge servei perquè ens agrada unir aprenentatge curricular amb
compromís social.
Atenció a la diversitat perquè entenem que coexisteixen a les nostres aules
diferents ritmes i estils d'aprenentatge i hem d'intentar arribar a cada un d'ells.
Flipped Classroom mitjançant la qual els alumnes visionen tutorials fets pels
professors a casa perquè quan arribin a l'escola puguin anar directament a la
pràctica.
Gamificació perquè trobem en moltes tècniques i dinàmiques pròpies dels jocs i
l'oci veritables estratègies d'aprenentatge curricular.
Design thinking: És una metodologia per generar idees innovadores que centra la
seva eficàcia en entendre i donar solució a les necessitats reals dels usuaris.
Creació de podcast com a recurs per a aprendre a sintetitzar i expressar
pensaments amb claredat.

I si del que parlem és d'aplicacions (Apps), a més de trobar una infinitat d'Apps que
ens permeten enriquir l'aprenentatge des de la seva vessant més lúdica, aprenem a
utilitzar altres tantes que posen l'accent en una vessant més productiva: Pages,
Keynote , Numbers, iMovie, GarageBand, codis QR, Realitat Augmentada,
Infografies ...
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ALTRES RECURSOS DIDÀCTICS

FÍSICA I QUÍMICA

- Utilitzem de forma habitual aplicacions de laboratori virtual
- El contingut de les unitats didàctiques es presenta a través de la plataforma

virtual classroom mitjançant documents digitals.
- Aplicacions com piccollage, popplet, iMovie, google docs, numbers, Keynote

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Per a impartir l’assignatura de contem amb un llibre digital amb la teoria
adient i amb els exercicis i/o activitats relacionades amb la teoria, carpetes
amb exercicis de reforç curricular, aplicacions útils, plataformes virtuals
(Google Classroom), apps per a la realització de tasques, diccionaris físics o
virtuals, llibres de lectura, i altres materials fungibles...

MATEMÀTIQUES
Utilitzem el google classroom per a confeccionar el material propi. Utilitzem
enllaços a la xarxa, moltes aplicacions google com documents compartits,
formularis, google sites o fulls de càlcul. Les presentacions són obertes i l’alumnat
pot utilitzar qualsevol programa que consideren oportú (keynote, aplicació de
google…). Així mateix utilitzem el programari geogebra i editors de vídeo per a fer
microlearning amb vídeos de menys d’un minut per a l’ensenyament.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

- Fem ús d’aplicacions informàtiques com Medidor de soroll (sonòmetre) i
LightMeter (luxòmetre), per vore les condicions ambientals de diversos entorns.

- Presentació del material de l’assignatura està a l’abast de l’alumnat per la
plataforma de classroom.

- Aplicacions genèriques com iMovie, numbers, keynote, entre altres.
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PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS)

Per a la docència de la llengua anglesa disposem dels llibres digitals. En ells es
troben els continguts teòrics corresponents a cada unitat així com els exercicis i
activitats.
Aquestos materials es presenten a l’alumnat mitjançant la plataforma Goggle
Classroom.
Per a la realització de tasques i activitats utilitzem algunes aplicacions com ara
iMovie, Keynote, Popplet, així com diversos enllaços a pàgines web on es poden
practicar les destreses de les llengües com ara escoltar música en Youtube o llegir
textos per tal de practicar la comprensió oral i escrita.

EDUCACIÓ FÍSICA

- La part més teòrica de cada UDIi serà presentada a través de la plataforma
virtual Classroom. Facilitarem a l’alumnat documents i videos explicatius del
que després parlarem a les nostres sessions. D’aquesta manera, aprofitem el
temps en l’aula per a treballar d’una manera més pràctica.

- Les aplicacions utilitzades més habitualment són entre d’altres  iMovie,
Keynote, Youtube, Canva, Documents de Google...

RELIGIÓ

- Utilitzem de forma habitual la app Bíblia Católica.
- El contingut de la Unitad Didactica es presenta mitjançant presentacions

Keynote de manera que siga més visual.
- Utilitzem pel·lícules, curtmetratges i música per potenciar l’esperit crític i la

motivació.
- A sovint s’utilitzen altres apps per la realització d’activitats i tasques com

iMovie, Popplet, Piccollage..

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

- El contingut de les unitats didàctiques es presenta a través de la plataforma
virtual Classroom mitjançant documents digitals que contenen la teoria, les
activitats i els exercicis que es treballen al llarg del curs. així mateix. a través
d’aquesta plataforma hi ha interacció directa per enviar i rebre tasques per
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part del professor i l’alumnat.

- Les aplicacions utilitzades més habitualment són entre d’altres Piccollage,
Popplet, iMovie, Keynote, Diccionari Normatiu Valencià, Youtube...

INFORMÀTICA

El material de l’assignatura son llibres digitals fets per els propis docents.
A l’assignatura d'informàtica, a més d'utilitzar el iPad, fem  ús de l’Aula
d'Informàtica amb ordinadors de sobretaula i portàtils ja que considerem que el
contingut de l’assignatura en el curs present, es desenvolupa millor en aquest
tipus de dispositius.

També fem ús de l’Aula Taller quan fem programació de robots o dispositius, ja que
el muntatge dels mateixos i les proves pertinents de funcionament al Taller és més
còmode al tindre allí més espai i tota la ferramenta necessària.

LLATÍ

Para impartir la asignatura de castellano contamos con un libro digital hecho por
el profesor de la asignatura donde se refleja la teoría y donde podemos apreciar los
ejercicios que tienen en común con esta teoría. Se utilizarán apps como Keynote,
Classroom, Youtube...

CCOA

A l’assignatura CCOA emprem una plataforma virtual (Google Classroom) on els
alumnes tenen el material necessari per a realitzar totes i cadascuna de les
activitats de classe. També utilitzem aplicacions, murals on realitzen tasques,
llibretes per a fer els exercicis, cartolines per a fer diferents activitats, fulls...

Per a la realització de tasques i activitats utilitzem algunes aplicacions com ara
iMovie, Keynote, Popplet, així com diversos enllaços a pàgines web on es poden
practicar les destresses de les llengües com ara escoltar música en Youtube o llegir
textos per tal de practicar la comprensió oral i escrita.
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CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA

Para impartir la asignatura de castellano contamos con varios libros digitales
hechos por los profesores de la asignatura donde se refleja la teoría y donde se
puede encontrar los ejercicios, actividades y tareas relacionadas con la teoría.
Además contamos con un libro de lectura por trimestre y utilizamos aplicaciones
como Keynote, Classroom, Youtube… para la realización de estas tareas y
actividades.

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (francés)

Para impartir la asignatura de castellano contamos con un libro digital hecho por
el profesor de la asignatura donde se refleja la teoría y donde podemos apreciar los
ejercicios que tienen en común con esta teoría. Se utilizarán apps como Keynote,
Classroom, Youtube...

ESTRUCTURA D’AULA

FÍSICA I QUÍMICA

Atenent a la normativa COVID vigent, la disposició de taules habitual dins de l’aula
sera individual amb una separació de 1,2m portant la mascareta en tot moment.
Quan al laboratori, les pràctiques es realitzarà en grup de la següent forma, al
laboratori hi ha quatre espais de treball , per cada espai de treball hi haurà quatre
alumnes. Els espais de treball són lo suficientment grans per a que es puga
treballar respectant les distàncies interpersonals.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Es podran realitzar diferents variants d'agrupaments en funció del protocol
sanitari vigent, de les necessitats que planteja la resposta a la diversitat i
necessitat dels alumnes i a l'heterogeneïtat de les activitats
d'ensenyament-aprenentatge.

Així, partint de l'agrupament més comú (grup classe) i combinat amb el
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treball individual el professor/a decidirà, a la vista de les peculiaritats i
necessitats concretes dels seus alumnes, el tipus d'agrupament que
considere més operatiu:

Treball individualitzat

- Activitats de reflexió personal.

- Activitats de control i avaluació.

Per grups reduïts.

- Reforç per a alumnes amb ritme més lent.

- Ampliació per a alumnes amb ritme més ràpid.

- Treballs específics.

Agrupament flexible.Resposta puntual a diferències en:

- Nivell de coneixements.

- Ritme d'aprenentatge.

- Interessos i motivacions.

MATEMÀTIQUES
D’acord amb el pla de contingència del centre, la disposició de l’alumnat a l’aula ha
de tindre una separació mínima d’1,2 metres un de l’altre i és així com estan
disposats a l’aula ordinària. És indubtable que esta circumstància merma les
possibilitats d’interactuació entre l’alumnat a l’hora de socialitzar-se i a l’hora de
treballar en grup. Malgrat això i tenint l’oportunitat que ens dóna el centre de
poder estar connectats amb xarxa wifi i tindre dispositius individuals per alumne,
podem aconseguir que puguen treballar en grup compartint les diferents
aplicacions google, com ara, documents, presentacions, fulls de càlcul, entre altres,
així com tindre la possibilitat d’estar connectats amb google meet, no sols entre les
diferents dependències del centre, sino des de les cases particulars de cadascú. En
la mesura d’allò possible, són eines que podem explotar.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Atenent a la normativa COVID vigent, la disposició de taules habitual dins de l’aula.

Al laboratori, aquest està dividit en quatre grups de treball complint les normes
vigents.



46

PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS)

A aquest curs tenim 2 grups no molt nombrosos facilitant així arribar a tots els
alumnes que puguen presentar qualsevol dificultat, ja que un 3r grup el formen els
alumnes que participen al Programa de millora de l’Aprenentatge.

El principal espai per a l’aprenentatge serà l’aula ordinària, on actualment i seguint
la normativa vigent degut al covid, l’alumnat està situat de manera individual a
1,20m de distància. En el cas de que hagen de realitzar algun treball en grup es
podrà fer ús d’aplicacions com Presentacions de Google, amb la qual l’alumnat pot
treballar de manera cooperativa però en línia.

EDUCACIÓ FÍSICA

Aprofitant el fet que tenim les dues hores setmanals de la nostra matèria de forma
consecutiva, farem sempre eixides a diferents espais del nostre entorn. Depenent
de cada UDIi i de quin siga el contingut a tractar, desenvoluparem les sessions en
un espai o un altre.
Els espais més freqüents seran la platja, el pavelló municipal.
També utilitzarem l'aula en dies de pluja o fort vent per a fer classe teòrica.

RELIGIÓ

Habitualment la sessió es desenvolupa en l’aula on les taules estan disposades de
manera individual (Protocol Covid). Els treballs cooperatius es realitzen mitjançant
documents i presentacions digitals compartides o disposen les taules de l’aula
amb forma d'estrella de manera que els alumnes mantinguen la distància de
seguretat.
Ocasionalment realitzem alguna sessió a la capella o al gimnàs. (especialment
moment de reflexió e interioritat).

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

El principal escenari d’aprenentatge serà l’aula ordinària que estarà disposada
segons la normativa COVID vigent, la disposició de taules habitual dins de l’aula
serà individual amb una separació de 1,2 m. L’alumnat portarà la mascareta en tot
moment. Per als treballs grupals es faran servir documents compartits per evitar
trencar la distància de seguretat.
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INFORMÀTICA

L’assignatura es desenvolupa majoritàriament a l’aula d’Informàtica. Predomina
l’estructura d’equips de quatre/cinc alumnes per tal d’afavorir les metodologies
cooperatives però seguint sempre la normativa COVID vigent, separació d’1,2m
entre alumnes i netejant els teclats, ratolins i taules cada vegada que s’entra a
l’aula.

LLATÍ

Ateniéndonos a la normativa COVID vigente, los alumnos se sentarán
individualmente y separados por una distancia mínima de 1,20m. Sin embargo, en
las salidas a teatros o cualquier evento de índole cultural, se hará hincapié de igual
manera a la normativa actual y dispondremos al alumnado con la distancia
interpersonal vigente.

CCOA

Aquest curs tenim 2 grups no molt nombrosos facilitant així arribar a tots els
alumnes que puguen presentar qualsevol dificultat, ja que un 3r grup el formen els
alumnes que participen al Programa de millora de l’Aprenentatge.

El principal espai per a l’aprenentatge serà l’aula ordinària, on actualment i seguint
la normativa vigent degut al covid, l’alumnat està situat de manera individual a
1,20m de distància. En el cas de que hagen de realitzar algun treball en grup es
podrà fer ús d’aplicacions com Presentacions de Google, amb la qual l’alumnat pot
treballar de manera cooperativa però en línia.

CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA

Ateniéndonos a la normativa COVID vigente, los alumnos se sentarán
individualmente y separados por una distancia mínima de 1,20m. Sin embargo, en
las salidas a teatros o cualquier evento de índole cultural, se hará hincapié de igual
manera a la normativa actual y dispondremos al alumnado con la distancia
interpersonal vigente.
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SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (francés)

Ateniéndonos a la normativa COVID vigente, los alumnos se sentarán
individualmente y separados por una distancia mínima de 1,20m. Sin embargo, en
las salidas a teatros o cualquier evento de índole cultural, se hará hincapié de igual
manera a la normativa actual y dispondremos al alumnado con la distancia
interpersonal vigente.

5. MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A
LA INCLUSIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT
ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB
ALUMNAT QUE REQUEREIX ACTUACIONS PER A
LA COMPENSACIÓ DE LES DESIGUALTAT

- Detectem barreres, identifiquem fortaleses i proposem respostes: aplicant
la graella propia de detecció de barreres i fortaleses, entenent com a barrera
tots aquells factors personals i/o ambientals en l’entorn d’una persona que
condicionen el seu  funcionament i creen dificultat.

- Mesures de resposta de Nivell I - II - III - IV : Dissenyem programacions
d’aula inclusives: UDIi

PROGRAMEM AMB UNA MIRADA INCLUSIVA

Decàleg de com transformar una UDI en una UDIi al nostre centre

1. No comencem a programar sense tornar a llegir el full “Guía para elaborar UDIS para la
inclusión”.

https://drive.google.com/open?id=12j8ToFSaDArmcWn_qZhrZS6qfbDrT_Fd


49

2. Anem al mòdul docent/documents curriculars/inclusió/detecció de barreres, fortaleses i
mesures. Estudiem la informació que ens arriba del grup a qui va dirigida la programació.

3. Ens centrem amb la informació que detecta les barreres i generem una fitxa que
centralitza la informació i la fa més accessible (fitxa concreció barreres detectades i nivells
de resposta)*.

4. Apuntem a la UDIi (secció contextualització DUA) tots els codis de les barreres que
apareixen a la fitxa concreció barreres detectades.

5. Decidim a quines barreres tenim una intenció clara d’intentar superar en aquesta
programació i posem en negreta i subratllat els codis d’eixes barreres. Una vegada
finalitzada aquesta UDIi, si pensem que hem tingut èxit, anirem al document barreres i
escriurem al criteri retirada de mesures que en aquesta UDIi s’ha superat la barrera.

ATENCIÓ, ARRIBA, TAL VOLTA, L’AVANÇ MÉS IMPORTANT PER AQUEST NOU CURS

6. És en la descripció, en el relat de cada activitat i tasca (inclús a alguns exercicis), on hem
de posar el focus per tal d’intentar superar la barrera. No ens ha de preocupar si eixe relat
allarga molt la plantilla. Podem inspirar-nos en les respostes i fortaleses que apunta el
document (detecció de barreres, fortaleses i mesures) i/o generar respostes noves que ens
ajuden a redactar l’activitat en clau inclusiva. (Posem el codi de la barrera. No totes les
activitats han de donar resposta a una barrera).

7.   Algunes concrecions a l’hora de redactar l’activitat:

a. La redacció genèrica (la que va dirigida al grup ordinari) ja ha de contemplar les
respostes de nivell 1-2.

b. A continuació, per atendre les respostes de nivell 3, donarem a “intro” (deixant un
espai en blanc) i continuarem redactant ara ja pensant com incloem a l’alumnat que
precisa un suport ordinari addicional. Per atendre aquestes necessitats ho fem en clau
metodològica. Disposem de la caixa de ferramentes metodològiques (mòdul docent).

c. Per últim, escriurem amb color verd, la redacció que inclourà les respostes de nivell
4. La plantilla UDIi recull diferents tipus d’adaptacions que poden ajudar a concretar eixes
respostes però que poden ser canviades per qualsevol docent. Per atendre aquestes
necessitats ho fem en clau metodològica. Disposem de la caixa de ferramentes
metodològiques (mòdul docent).

8.   Currículum: continguts

La programació ha de presentar continguts de diferents nivells de dificultat. nivell 4

9.    Currículum: criteris d’avaluació i indicadors d’assoliment



50

Tot l’alumnat amb respostes de nivell 4 precisen ajustar alguns indicadors al seu nivell. Si
eixe ajust el trobem al mateix document pont, genial! El copiem davall (podem escriure
amb altres color o, simplement, acolorir el codi de l’indicador).

Si no trobem correspondència de l’indicador ordinari amb altres de nivells inferiors o
superiors als documents ponts, tenim que generar-lo nosaltres tenint en compte que ha de
donar resposta a les activitats d’avaluació que hem programat per avaluar a eixe alumnat.

10. Avaluació

Hem d’observar si els instruments d’avaluació ordinaris també s’han d’adaptar.

- Mesures de resposta educativa per a la inclusió de Nivell  IV adreçades a
l’alumnat que requereix una resposta personalitzada i individualitzada:
Adaptacions curriculars individuals significatives (ACIS).

Doc Pont Personalitzat d’ACIS.

6.     UNITATS DIDÀCTIQUES

6.1 ORGANITZACIÓ DE LES UDI

PERFILS D’ASSIGNATURA O ÀMBIT

Els perfils d’assignatura o àmbit presenten, en un quadre, la correlació entre les
UDIis o programacions d’aula programades per al curs a l’assignatura o àmbit, i els
indicadors d’assoliment normatius que serveixen per avaluar-les i programar-les.

Aquest quadre es converteix, d’aquesta manera, en una fotografia del curs i ens
ajuda a comprovar que, realment, som fidels al currículum normatiu donat que
atenem a tots i cadascun dels indicadors d’assoliment que el currículum proposa.

PERFILS D’ASSIGNATURA O ÀMBIT
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LES TASQUES

Les nostres unitats didàctiques són els mapes que guien el procés d’ensenyament i
aprenentatge a l’aula, són el principal nivell de concreció. Naixen amb vocació
integradora, tant dels seus elements curriculars com dels seus plantejaments
metodològics. Ara també les adaptem perquè siguen inclusives (veure quadre anterior

“Programem amb una mirada inclusiva”). Nosaltres anomenem a les nostres unitats
didàctiques UDIis (unitats didàctiques integrades inclusives). Totes les unitats
didàctiques posen el seu punt de mira en la resolució d’una tasca. Però, què
entenem per TASCA?

Sabem que una competència és la forma en què una persona mobilitza tots els
seues recursos personals (habilitats, coneixement i experiències) per resoldre de
forma adequada una tasca en un context definit.

La qüestió fonamental és... COM ADQUIRIM LES COMPETÈNCIES? La resposta és
clara, mitjançant les TASQUES.

El concepte de TASCA fa referència a la manera peculiar en què s’ordenen exercicis i
activitats educatives per aconseguir que l’alumnat obtinga experiències útils i
properes d’acord als seus interessos. Les tasques configuren situacions-problemes
que cada alumne ha de tractar resoldre fent un ús adequat dels continguts escolars
mobilitzant els seus recursos disponibles.

Dos criteris essencials per reconèixer una tasca:

a) han de formar part d’alguna pràctica social.

b) el seu producte és rellevant dins del context en què es realitza.

LA PLANTILLA UDIi

ANNEX PLANTILLA UDIi
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6.2 ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ

En general, és a la nostra UDIi on s’han de programar les activitats de reforç i
ampliació perquè queden perfectament contextualitzades. De manera puntual
també podem programar-les fora d’ella, és el cas, per exemple, de la preparació i
participació en concursos matemàtics, químics, narratius... (activitats d’ampliació) o
la participació en classes de reforç extraescolars que programem per l’alumnat que
el necessita (activitats de reforç).

6.3 ELEMENTS TRANSVERSALS

Ací especifiquem com es treballa aquest element transversal en
cadascuna de les assignatures amb exemples concrets.

PLA DE FOMENT DE LA LECTURA

ASSIGNATURA: FÍSICA I QUÍMICA

ACCIONS CONCRETES:
Guió de les pràctiques de laboratori, recerca d’informació i sintesis d’informació
necessària per al desenvolupament d’activitats i tasques. Articles específics i
biografies de científics i científiques.

ASSIGNATURA: CASTELLÀ

ACCIONS CONCRETES:
En castellà, resulta molt senzill desenvolupar la lectura. A totes les nostres UDIis
tenim textos per a treballar la comprensió lectora. A més a més, realitzem lectures
adaptades al nivell maduratiu de l’alumne. Incloem la lectura de clàssics de la
literatura espanyola per a promoure les tertúlies literàries, en aquest cas La
casa de Bernarda Alba, Crónica de una muerte anunciada, El indulto y otros
cuentos, Eloísa está debajo de un almendro…; la creació del racó de lectura o el
club de lectura (amb aquells llibres del gust de l’alumnat): Tren de ida y vuelta,
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Para una vez que me abrazan, Sí pero no pero sí...

ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES

ACCIONS CONCRETES:
Aprendre matemàtiques significa aprendre a llegir i escriure matemàtiques, que és
diferent de llegir i escriure literatura, història, física, química o qualsevol altra
disciplina.
D'ací la importància i la necessitat de realitzar processos d'aprenentatge de lectura
i d'escriptura a través d’esta matèria.
Per a la realització de les diferents activitats i tasques:

● donat què, a partir del present curs, la llengua vehicular de les
matemàtiques serà l’anglés, optarem per una confecció, lectura i estudi
d’apunts matemàtics en llengua anglesa què reforçarà la pràctica
d’aquesta llengua a nivell oral i escrit.
optarem pel tractament i síntesi d’informacions diverses de la xarxa per a
confeccionar les diferents activitats i tasques..

● optarem pel compliment de les normes del departament de llengües per a
confeccionar treballs específics de matemàtiques.

● elaborarem treballs específics que remarquen  la presència històrica de
la dona en l’evolució  de les matemàtiques gens reconeguda
històricament.

ASSIGNATURA: BIOLOGIA I GEOLOGIA.

ACCIONS CONCRETES:
A classe es farà una lectura comprensiva del tema per a que tots els alumnes
entenguen que és el que estan donant. Posteriorment se´ls presentaran retalls de
notícies així com temes actuals per a que basant-se en el que s’ha donat
prèviament a classe, presenten la seua pròpia visió de la realitat.

ASSIGNATURA: PRIMERA LLENGUA EXTRANJERA (ANGLÉS)

ACCIONS CONCRETES:
L’elecció de textos que s’apropen als seus gustos i que d’aquesta manera fomenten
el plaer per la lectura és primordial per a nosaltres. Els llibres digitals i altres
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recursos recullen textos que, a més de tractar temes que puguen despertar el seu
interés en funció del seu nivell maduratiu, també fomenten els valors en els quals
s’emmarca el nostre projecte educatiu. Pel que fa als llibres de lectura que
proposem per a aquest curs com ara Romeo & Juliet, aquestos ofereixen
temàtiques variades que de segur els transportaran a móns imaginaris i
apassionants i enriquiran els seus coneixements literaris. Aquestes lectures es
complementen amb la realització de tertúlies dialògiques en l’aula on els alumnes
comparteixen les seues experiències a partir de les lectures.

A banda d’aquestes obres, cada unitat comença amb la lectura d’un text i unes
activitats de comprensió lectora que servirà com a motivació i presentació al tema
principal. Al finalitzar cada lectura la professora llança sempre una pregunta per tal
de que els alumnes expliquen amb les seues paraules el que han entés sobre el
text i a continuació es realitzen les activitats o exercicis de comprensió lectora que
sempre seran de diferents tipus (sobre el tema, vocabulari emprat en el text,
sinònims, antònims i expressions pròpies de la llengua anglesa) que els ajuden a
una total comprensió del text.

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ FÍSICA

ACCIONS CONCRETES:
Es treballaran comprensions lectores de diferents maneres:

- En algunes de les UDIis aportarem textos a l’alumnat que tindran relació
amb l’assignatura per a després realitzar una prova escrita objectiva.

- Recerca d’informació per als treballs sobre els temes impartits i material
d’ajuda al Classroom.

ASSIGNATURA: RELIGIÓ

ACCIONS CONCRETES:
- A totes les nostres UDIis tenim textos amb activitats per a treballar la

comprensió lectora. A més a més, realitzem lectures adaptades als nivells
maduratius dels alumnes, com articles i notícies relacionades amb el
contingut de les UDIis.

- Per suposat, fomentem la lectura i comprensió de textos bíblics.
- Lectura i anàlisi de les encícliques “Laudato sí” i “Fratelli Tutti”

ASSIGNATURA: VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

ACCIONS CONCRETES:
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El foment de la lectura és present al llarg de tot el curs en la nostra assignatura. A
banda del funcionament normal de les classes, que ja implica el treball continu
perquè l’alumnat puga gaudir del plaer de la lectura i que siga conscient de la seua
importància per al desenvolupament de la seua vida acadèmica amb èxit, es fa
una tria de textos que s’apropen als seus gustos i que d’aquesta manera siguen
capaços de valorar la lectura. Els llibres digitals i altres recursos recullen textos que,
a més de tractar temes que puguen despertar el seu interés en funció del seu
nivell maduratiu, també fomenten els valors en els quals s’emmarca el nostre
projecte educatiu. Pel que fa als llibres de lectura que proposem per a aquest curs
com ara
Per què, Sara?, L’infern de Marta i Barza ou barzakh ofereixen temàtiques
variades que de segur els transportaran a mons imaginaris i apassionants que
enriquiran els seus coneixements literaris. Aquestes lectures es complementen
amb la realització de tertúlies dialògiques en l’aula on els alumnes comparteixen
les seues experiències a partir de les lectures.

A banda d’aquestes obres, cada unitat comença amb la lectura d’un text i unes
activitats de comprensió lectora que servirà com a motivació i presentació al tema
principal. En finalitzar cada lectura el professorat llança sempre una pregunta per
tal de que l’alumnat explique amb les seues paraules el que han entés sobre el text
i a continuació es realitzen les activitats o exercicis de comprensió lectora que
sempre seran de diferents tipus (sobre el tema, vocabulari emprat en el text,
sinònims, antònims...) que els ajuden a una total comprensió del text.

ASSIGNATURA: LLATÍ

ACCIONS CONCRETES:
En latín resulta sencillo desarrollar la lectura. En todas las UDIis tenemos textos
para trabajar la comprensión lectora. Además, realizamos lecturas en lengua latina.
Incluimos la lectura de clásicos de la literatura latina con el fin de promover las
tertulias literarias, en este caso: La Comedia de la Olla , Antígona y Edipo Rey..

ASSIGNATURA: INFORMÀTICA

ACCIONS CONCRETES:
A més de tots els textos que necessiten cercar i entendre per a portar a terme les
activitats de les Tasques, en acabar cada Unitat, els alumnes fan cerques de
notícies actuals referents al tema principal de l’unitat i totes aquestes notícies són
comentades i debatudes a classe.
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ASSIGNATURA: CCOA

ACCIONS CONCRETES:
Al ser un assignatura de llengües contínuament estem fomentant aquesta
competència. A totes les nostres UDIis tenim textos per a treballar la comprensió
lectora.

ASSIGNATURA: SEGONA LLENGUA EXTRANJERA

ACCIONS CONCRETES:
La elección de textos que se adapten a los gustos del alumnado y que fomenten el
placer de la lectura es un hecho primordial para nosotros. Los libros digitales y
otros recursos que recogen textos que tratan temas que despierten su interés en
función de su nivel madurativo, fomenten los valores en los que se enmarca
nuestro centro educativo, serán notablemente utilizados en el aula.

Las comprensiones lectoras que se hacen a lo largo de la UDIi servirá como
motivación y presentación de la misma, añadiendo ejercicios de diferente tipo.

ASSIGNATURA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

ACCIONS CONCRETES:

Al nostre departament, ens interessa molt el desenvolupament de l’hàbit
lector com un gran facilitador de la comprensió escrita, que resulta, alhora,
fonamental per al treball a totes les àrees.
Cada unitat didàctica comença amb la lectura de la matèria que servirà de
motivació i de presentació del tema principal.
Activitats de comprensió: resum, preguntes i activitats (nivell col·lectiu i
personal).
Preguntes de comprensió (de forma col·lectiva però intentant que siguen
xiquets distints els que contesten).
Completar mapes conceptuals.
Interpretar gràfiques.
Interpretar dades i dibuixos.
Completar i interpretar mapes físics i polítics.
Fer comentaris de textos.
Exercicis de completar textos amb paraules.
Resumir i sintetitzar una informació.
Lectura d'imatges: comprensió i expressió; làmina de la unitat, làmines
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temàtiques(per exemple les normes), bits, murals...
Establir un llistat de novel·les històriques d’acord amb els continguts de
cada curs i a les seues edats per tal de fomentar la comprensió lectora i
l’enteniment de la matèria amb el seu context. Aquest llistat es coordina
amb el Departament de Llengües per tal que algunes novel·les poden ser
utilitzades com a lectures trimestrals a les assignatures de Castellà i
Valencià. Però sempre tenint en compte les preferències de cada alumne.

Contemplem la lectura obligada de 3r a 4t de Breve historia del mundo
para jóvenes, per  tal de treballar els conceptes de canvi i continuïtat
històrica.

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I DE LA COMUNICACIÓ

Partint de la base que el nostre objectiu és l'alfabetització digital i l'ús responsable de
les tecnologies i les xarxes socials, utilitzem principalment el dispositiu iPad dins el
projecte One to One proposat pel centre. Els alumnes aprenen que aquesta és una
eina de treball i de tractament de la informació i no un mer dispositiu de jocs i oci.
Els ajudem mitjançant rutines i destreses de pensament com la fiabilitat de les fonts
a desenvolupar un esperit crític de cara al bombardeig que reben constantment en
els mitjans de comunicació.

ASSIGNATURA: FÍSICA I QUÍMICA

ACCIONS CONCRETES:
- Realització de vídeos en diferents activitats com la classificació de la

matèria, models atòmics i dones de ciència.
- Presentació d’activitats i tasques utilitzant diferents aplicacions com

keynote, numbers, pages, documents de google.
- Realització de pràctiques en entorns virtuals de laboratori.

ASSIGNATURA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

ACCIONS CONCRETES:

Partint de la base que el nostre objectiu és l'alfabetització digital i l'ús
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responsable de les tecnologies i les xarxes socials, utilitzem principalment
el dispositiu iPad dins el projecte One to One proposat pel centre. Els
alumnes aprenen que aquesta és una eina de treball i de tractament de la
informació i no un mer dispositiu de jocs i oci. Els ajudem mitjançant rutines
i destreses de pensament com la fiabilitat de les fonts a desenvolupar un
esperit crític de cara al bombardeig que reben constantment en els mitjans
de comunicació.

- Ús de plataformes educatives com Classroom i Edvoice.
- Visionat de videos explicatius per tal de complementar les

explicacions dels continguts.
- Realització de videos i presentacions en les quals l’alumnat fa un
ús d’aplicacions com ara Keynote, Pages, Documents de Google,
EMovie, Kahoot, etc.

ASSIGNATURA: CASTELLÀ

ACCIONS CONCRETES:
El nostre alumnat posseeix una alta competència digital i l'ús responsable de
les tecnologies i les xarxes socials, ja que utilitzem el dispositiu iPad dins el
projecte One to One proposat pel centre. Els alumnes aprenen que aquesta és una
eina de treball i de tractament de la informació i no un mer dispositiu de jocs i oci.
Saben usar distintes aplicacions que faciliten i potencien la comunicació
audiovisual, part fonamental del nostre currículum que es preocupa de la
comunicació oral (Bloque I: Escuchar y hablar) i de la comunicació escrita
(Bloque II: Leer y escribir)
Algunes de les accions que fem són aquestes:

- Ús de plataformes educatives com Classroom i Edvoice.
- Visionat de videos explicatius per tal de complementar les explicacions

dels continguts.
- Realització de videos i presentacions en les quals l’alumnat fa un ús

d’aplicacions com ara Keynote, Pages, Documents de Google, EMovie,
Kahoot, etc.

- Visites de pàgines web que oferixen recursos relacionats amb els
continguts que es treballen a classe com ara exercicis interactius

ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES

ACCIONS CONCRETES:
- Moltes de les tasques o activitats formen els alumnes en aquestes

capacitats. Els treballs d’investigació en serien un bon exemple, els quals
poden comportar la producció de vídeos i/o audios i poden aprofitar per
treballar la comprensió i l’expressió matemàtica, més si acàs, des d’enguany
on les matemàtiques tenen com a llengua vehicular l’anglés.
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- A més, es projecten vídeos i imatges per a realitzar rutines de pensament i,
sobretot, per a facilitat l’aprenentatge de l’alumnat.

- Tenint en compte que el nostre alumnat, com s’ha dit en apartats anteriors ,
treballa amb tauletes digitals, el que procurem al nostre àmbit, és que
tinguen soltura en el maneig de la informació per mitjans digitals i que ho
facen amb cura. Treballen amb diverses plataformes com ara Classroom,
Edvoice i amb aplicacions com Geogebra, presentacions, fulls de càlcul,
infografies, procesar textos que enriquisquen aquesta comunicació
audiovisual.

ASSIGNATURA: LLATÍ

ACCIONS CONCRETES:
El uso del iPad en nuestro centro educativo hace que el uso de las tecnologías sea
un elemento imprescindible en la asignatura de Castellano. Algunas de las
acciones que llevamos a cabo en nuestras clases son las siguientes:

- Uso de plataformas educativas como Classroom y Edvoice.
- Visionado de vídeos explicativos para complementar las explicaciones

de los contenidos.
- Realización de vídeos y presentaciones en las cuales los estudiantes

hacen uso de aplicaciones como Keynote, Pages, Documentos de
Google, Emovie, WinderShare Filmora, Kahoot, etc.

- Visitas a páginas web que ofrecen recursos relacionados con los
contenidos que se trabajan en clase como ejercicios interactivos, textos
con actividades de comprensión lectora, etc.

ASSIGNATURA: BIOLOGIA I GEOLOGIA.

ACCIONS CONCRETES:
- Els alumnes faran ús d’aplicacions per poder utilitzar amb l’Ipad, com poden ser
sonòmetre, luxòmetre entre altres, que ens ajudaran a controlar les condicions
ambientals del nostre entorn més prop, com poden ser la nostra classe, els patis, i
que posteriorment podem traslladar a la nostra casa o inclus a entorns naturals.
- Els alumnes disposen del material educatiu de cada una de les UDIis en la
plataforma digital classroom. I en el cas que a l’alumne li sorgeix algun dubte de la
matèria fora de l’horari escolar, aquest es pot posar en contacte amb el professor
mitjançant Edvoice o bé pel correu electrònic.
- Es projectaran videos educatius, on els alumnes tindran una millor visió de la
realitat.



60

ASSIGNATURA: PRIMERA LLENGUA EXTRANJERA (ANGLÉS)

ACCIONS CONCRETES:
Donat que al nostre centre treballem amb tauletes digitals, les tecnologies són un
element important dins la nostra matèria. Algunes de les accions que fem són
aquestes:

- Ús de plataformes educatives com Classroom i Edvoice.
- Visionat de videos explicatius per tal de complementar les explicacions

dels continguts.
- Realització de videos i presentacions en les quals l’alumnat fa un ús

d’aplicacions com ara Keynote, Pages, Documents de Google, EMovie,
Kahoot, etc.

- Visites de pàgines web que oferixen recursos relacionats amb els
continguts que es treballen a classe com ara exercicis interactius,
música en llengua anglesa, textos amb activitats de comprensió lectora,
àudios en llengua anglesa per a treballar la comprensió oral.

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ FÍSICA

ACCIONS CONCRETES:
- En tot moment contem amb una ferramenta que per a nosaltres és

fonamental, com és l’iPad i que aprofitarem per a la realització de vídeos i
presentacions en diferents activitats.

- Aproximarem a l’alumnat a la realitat de la nostra assignatura mitjançant el
visionat de videos que tindran relació amb les UDIis del moment i que
posteriorment comentarem i debatrem a l’aula.

ASSIGNATURA: RELIGIÓ

ACCIONS CONCRETES:
- Partint de la base que el nostre objectiu és l'alfabetització digital i l'ús

responsable de les tecnologies i les xarxes socials, utilitzem principalment el
dispositiu iPad dins el projecte One to One proposat pel centre. Els alumnes
aprenen que aquesta és una eina de treball i de tractament de la informació
i no un mer dispositiu de jocs i oci. Els ajudem mitjançant rutines i destreses
de pensament com la fiabilitat de les fonts a desenvolupar un esperit
crític de cara al bombardeig que reben constantment en els mitjans de
comunicació.

- Realitzen de forma habitual tasques com la producció de vídeos,
presentacions digitals, trailers, infografies.

- L’ùs de l'aplicació digital La Bíblia per a la lectura de textos bíblics.
- L’ùs de plataformes educatives com Classroom  i Edvoice.
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ASSIGNATURA: VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

ACCIONS CONCRETES:
L’ús generalitzat de l’Ipad al nostre centre fa que la utilització de les tecnologies
siga un element bàsic dins la nostra assignatura.. Algunes de les accions que fem
són aquestes:

- Ús de plataformes educatives com Classroom i Edvoice.
- Visionat de vídeos explicatius per tal de complementar les explicacions

dels continguts.
- Realització de vídeos i presentacions en les quals l’alumnat fa un ús

d’aplicacions com ara Keynote, Pages, Documents de Google, EMovie,
Kahoot, etc.

- Visites de pàgines web que ofereixen recursos relacionats amb els
continguts que es treballen a classe com ara exercicis interactius, textos
amb activitats de comprensió lectora.

ASSIGNATURA: INFORMÀTICA

ACCIONS CONCRETES:
L’Ipad al nostre centre és una ferramenta de treball com pot ser la llibreta o els
llibres, per tant l’ús és únicament educatiu. El alumnes se n’adoenen de que el
dispositiu va molt més enllà de l’ús per al que s’utilitza en un àmbit familiar.
L’alumnat fa ús del mateix per a la realització de productes finals per a les tasques
com presentacions, programació, fer objectes per a imprimir en 3d, vídeos, etc.
També utilitzen el dispositiu per a investigar sobre temes tractats a classe o per
obtenir informació necessària per a la resolució d’activitats i per a la recepció de tot
aquell material que el docent els facilita com videos, llibres, documents, Classroom
(plataforma educativa), Pàgines web, etc.
Per finalitzar, també utilitzen el dispositiu per a poder contactar amb els docents
mitjançant l’App Edvocie

ASSIGNATURA: CCOA

ACCIONS CONCRETES:
A la nostra assignatura de CCOA realitzem vídeos en diferents activitats finals com
a eina d’avaluació de la seua expressió oral.

Partint de la base que el nostre objectiu és l'alfabetització digital i l'ús
responsable de les tecnologies i les xarxes socials, utilitzem principalment el
dispositiu iPad dins el projecte One to One proposat pel centre. Els alumnes
aprenen que aquesta és una eina de treball i de tractament de la informació i no
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un mer dispositiu de jocs i oci. Els ajudem mitjançant rutines i destreses de
pensament com la fiabilitat de les fonts a desenvolupar un esperit crític de cara
al bombardeig que reben constantment en els mitjans de comunicació.

ASSIGNATURA: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (francés)

ACCIONS CONCRETES:
El uso del iPad en nuestro centro educativo hace que el uso de las tecnologías sea
un elemento imprescindible en la asignatura de Castellano. Algunas de las
acciones que llevamos a cabo en nuestras clases son las siguientes:

- Uso de plataformas educativas como Classroom y Edvoice.
- Visionado de vídeos explicativos para complementar las explicaciones

de los contenidos.
- Realización de vídeos y presentaciones en las cuales los estudiantes

hacen uso de aplicaciones como Keynote, Pages, Documentos de
Google, Emovie, WinderShare Filmora, Kahoot, etc.

- Visitas a páginas web que ofrecen recursos relacionados con los
contenidos que se trabajan en clase como ejercicios interactivos, textos
con actividades de comprensión lectora, etc

EMPRENEDORIA

Dins de les nostres programacions d'aula introduïm un gran nombre de
pedagogies àgils per l'emprenedoria com el mètode Kanban, elevator
pitch, NABCH ... Aquestes ens ajuden a organitzar el treball de l'alumne
perquè siga més efectiu, participen tots, desenvolupen habilitats
d'emprenedoria que faciliten la seua autonomia i la realització de les
tasques finals, així com la generació d'idees divergents.

ASSIGNATURA: FÍSICA I QUÍMICA

ACCIONS CONCRETES:
- Realització de pràctiques de laboratori, confecció dels informes de laboratori.
- Participació en concursos de ciència
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ASSIGNATURA: CASTELLÀ

ACCIONS CONCRETES:

Valorem molt positivament l’emprenedoria per la necessitat d’ella en la realització
de tasques d’investigació i projectes finals de UDIis que permeten desenvolupar
habilitats d'emprenedoria i faciliten la seua autonomia, així com la generació
d'idees divergents. L’alumna o alumne ha de reconèixer les seues fortaleses i
debilitats, i practicar aquelles coses que poden ajudar-lo a fer front a les dificultats.
Per açò, es faran una sèrie d’entrenaments que facen creixer l’autoestima de
l’alumnat i, per tant, l’emprenedoria.

ASSIGNATURA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

ACCIONS CONCRETES:

Aquesta matèria contribueix a l'adquisició de la competència sentit d'iniciativa
i esperit emprenedor, la qual implica la capacitat de transformar les idees en
actes. En la realització d'activitats com treballs d’investigació, anàlisis de gràfiques,
interpretació de mapes…. i l’ús de la metodología cooperativa es promou el
desenvolupament d'actituds que afavoreixen la iniciativa emprenedora, la
capacitat de pensar de forma creativa, de gestionar el risc i de gestionar la
incertesa mitjançant el desenvolupament de destreses o habilitats com la
capacitat d'anàlisi; la capacitat de planificació, organització, gestió i presa de
decisions; la capacitat d'adaptació al canvi i resolució de problemes; la
comunicació, presentació, representació i negociació efectives; l'habilitat per
treballar, tant individualment com dins d'un equip; la participació, la capacitat de
lideratge i delegació; el pensament crític i el sentit de la responsabilitat;
l'autoconfiança, l'avaluació i l'autoavaluació.

ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES

ACCIONS CONCRETES:
- La realització de tasques d’investigació i projectes finals d’UDIis permeten

desenvolupar habilitats d'emprenedoria i faciliten l’autonomia de l’alumnat.
El treball en grup, repartint rols entre els alumnes que conformen estos
grups i dissenyant d’un producte final de cara a la seua presentació escrita o
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oral, conforma un assaig al que es poden trobar en el mercat laboral en un
futur no molt llunyà.

- La publicació de rúbriques amb la finalitat de que s’autoavaluen
prèviament a l’entrega de qualsevol treball i puguen redissenyar parts que
consideren no adequades a eixa avaluació, pensem que contribueix a eixa
emprenedoria.

ASSIGNATURA: BIOLOGIA I GEOLOGIA.

ACCIONS CONCRETES:
Els alumnes realitzaran pràctiques de laboratori i treballs d’investigació oberts,
on tindran l’oportunitat d’emprendre la forma de poder desenvolupar-lo.

ASSIGNATURA: PRIMERA LLENGUA EXTRANGERA (ANGLÉS)

ACCIONS CONCRETES:

Realització de tasques d’investigació i projectes finals de UDIis que permeten
desenvolupar habilitats d'emprenedoria i faciliten la seua autonomia, així com la
generació d'idees divergents.

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ FÍSICA

ACCIONS CONCRETES:
- Realització de tasques, i, en general, la publicació de rúbriques per tal que

s’autoavaluen prèviament a l’entrega de qualsevol treball.

ASSIGNATURA: RELIGIÓ

ACCIONS CONCRETES:
- Realització de tasques d’investigació i projectes finals de UDIis que

permeten desenvolupar habilitats d'emprenedoria i faciliten la seua
autonomia, així com la generació d'idees divergents.
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ASSIGNATURA: VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

ACCIONS CONCRETES:
La realització de tasques d’investigació i projectes finals d’UDIis permeten
desenvolupar habilitats d'emprenedoria i faciliten l’autonomia de l’alumnat. El
treball en grup, repartint rols entre els alumnes que conformen estos grups i
dissenyant d’un producte final de cara a la seua presentació escrita o oral,
conforma un assaig al que es poden trobar en el mercat laboral en un futur no
molt llunyà.
La publicació de rúbriques amb la finalitat de que s’autoavaluen prèviament a
l’entrega de qualsevol treball i puguen redissenyar parts que consideren no
adequades a eixa avaluació, pensem que contribueix a eixa emprenedoria.

ASSIGNATURA: INFORMÀTICA

ACCIONS CONCRETES:
Per la naturalesa d’aquesta assignatura, existeix una alta contribució a l'adquisició
de la competència sentit d'iniciativa i esperit emprenedor, sobretot al
desenvolupar programes informàtics mitjançant la programació o la realització
de produccions per a les tasques.
En la realització d'activitats com treballs d’investigació i l’ús de la metodología
cooperativa es promou el desenvolupament d'actituds que afavoreixen la
iniciativa emprenedora i la capacitat de pensar de forma creativa.

ASSIGNATURA: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: francés

ACCIONS CONCRETES:
- La realización de tareas de investigación y tareas finales de las UDIis

permiten desarrollar habilidades de emprendeduría y facilitan así la
autonomía de los estudiantes. Esta materia pues, a través de las actividades
comunicativas promueve el desarrollo de estas habilidades nombradas
anteriormente. De la misma manera las actividades guiarán al alumnado a
la tarea final siempre pensada para una presentación oral y significativa,
acercándolos al uso real de la lengua.

- Se les proporcionarán rúbricas a los alumnos para evaluar a sus propios
compañeros y favorecer así esta autonomía.

ASSIGNATURA: LLATÍ

ACCIONS CONCRETES:
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- La realización de tareas de investigación y tareas finales de las UDIis
permiten desarrollar habilidades de emprendeduría y facilitan así la
autonomía de los estudiantes.

- Se les proporcionarán rúbricas a los alumnos para evaluar a sus propios
compañeros y favorecer así esta autonomía.

ASSIGNATURA: CCOA

ACCIONS CONCRETES:
Realització de tasques d’investigació i projectes finals de UDIis que permeten
desenvolupar habilitats d'emprenedoria i faciliten la seua autonomia, així com la
generació d'idees divergents.

EDUCACIÓ CÍVICA I CONSTITUCIONAL. IGUALTAT DE GÈNERE

La base de la nostra pedagogia és el model UDIi, el qual té com a finalitat la
realització d'una tasca que en la seua definició destaca que aquesta ha de tenir una
pràctica socialment rellevant. És ací on té cabuda la formació integral dels nostres
alumnes i l'impacte de les seues tasques en el seu context més proper.

A més, el nostre centre s'emmarca dins el carisma vicencià caracteritzat per un
treball on els valors i el servei són la base de la formació de les persones.

ASSIGNATURA: FÍSICA I QUÍMICA

ACCIONS CONCRETES:
- Tasca “dones de ciència” en el qual es reivindica la igualtat de gènere en

la societat i en el món de la ciència.
- Amb el projecte de Cristal·lització a l’escola també aprofundim en el

coneixement de les primeres dones cristal.lografes i geologes.

ASSIGNATURA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

ACCIONS CONCRETES:

Amb la desaparició de l'assignatura d'Educació per a la ciutadania” les
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assignatures de caràcter humanístic són l'entorn idoni per a desenvolupar
l'educació cívica i constitucional. En 4t d'ESO és fàcil apropar-se a aquest
tema degut al currículum que centra gran part dels continguts en
estudiar el camí recorregut per tal d'aconseguir la majoria dels drets
polítics i socials que hui gaudim. Sempre que siga possible es farà
referència al desenvolupament d'aquests valors.

El tema de la igualtat de gènere és per currículum un dels continguts a
treballar en assignatures com Geografia i Història. A més a més, ens
farem ressò de totes les iniciatives (locals o no) al voltant del tema que
siguen propostes pels responsables d’igualtat al Centre.

ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES

ACCIONS CONCRETES:
A Espanya l'any 2012 el percentatge de dones i homes graduats en ciències,
matemàtiques i tecnologia respecte de l'total de graduats de cada sexe és
considerablement més alt en els homes (36,6%) que en les dones (12,9%) . Aquestes
xifres són més baixes que les aconseguides en anys anteriors, tant en homes com
en dones. En comparació amb la UE-28 les xifres són similars, un 37,5% en homes i
un 12,6% en dones.

L'any 2019 a Espanya, la taxa de graduats en els homes en ciències, matemàtiques,
informàtica, enginyeria, indústria i construcció per 1000 habitants amb edats
compreses entre 20-29 anys era de 29,7 ‰ i en les dones de 11, 9 ‰.

Un objectiu déu ser presentar les ciències sense caire de gènere, com per exemple,
exposant referents històrics d’ambdós gèneres, situació que malauradament al
llarg de la història s’ha fet sols amb referents masculins. A més, hem de procurar
que els rols dels grups siguen sempre equitatius.

El producte final de cadascuna de les nostres UDIi’s és una tasca que ha de ser
socialment rellevant i l’ús de metodologies cooperatives permet treballar el civisme
i la igualtat de gènere i l’alumnat coneix la importància d'expressar-se amb un
llenguatge no discriminatori.

ASSIGNATURA: BIOLOGIA I GEOLOGIA.

ACCIONS CONCRETES:
- Cívica i Constitucional- Els alumnes tracten temes ambientals actuals al llarg del
curs. Aixina com qualsevol tema d’actualitat i d’interés, relacionat amb
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l’assignatura, es pot tractar.
- Igualtat de gènere- A l’assignatura té un recolzament de forma transversal que
els homes i les dones tenen els mateixos drets i obligacions tant de forma legal
com en la vida quotidiana. Incentivant i recolzant que les dones també es formen
en les ciències i en especial en enginyeries, per posteriorment es dediquen de
forma professional.

ASSIGNATURA: CASTELLÀ

ACCIONS CONCRETES:

L’ús de metodologies cooperatives permet treballar el civisme i la igualtat de
gènere, emmarcats per la Constitució i pels Drets Humans. A més a més, el clima
del centre, inspirat en el seu ideari cristià i vicencià evidencia més el treball sobre
aquest tema transversal. Busquem afavorir aquesta educació fonamental
mitjançant textos, lectures recomanades, debats, dramatitzacions, recitals de
poemes, o produccions de curtmetratges.

ASSIGNATURA: PRIMERA LLENGUA EXTRANGERA (ANGLÉS)

ACCIONS CONCRETES:
Les nostres tasques estan orientades a una formació  en valors emmarcada dins
de la societat que ens envolta i per tant, les tasques sempre estan orientades a
afavorir les relacions entre iguals, el respecte cap a les altres persones i
l’acceptació de les diferències.
Intentem conscenciar els nostres alumnes en la igualtat de gènere mitjançant el
disseny de tasques i activitats així com l’elecció de textos , activitats o tasques que
transmeten aquest valor.

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ FÍSICA

ACCIONS CONCRETES:
- Al llarg de les diferents UDI’s es consciencia l’alumnat sobre les actituds

masclistes i les situacions de desigualtat.
A més, el nostre centre s'emmarca dins el carisma vicencià caracteritzat per
un treball on els valors i el servei són la base de la formació de les persones.

ASSIGNATURA: RELIGIÓ
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ACCIONS CONCRETES:
- Al llarg del curs, a través de les nostres UDIis investiguem sobre el paper de

les dones en la Bíblia i la Religió Católica i exposem el resultat final.
- En totes les tasques que es desenvolupen al llarg del curs té cabuda la

formació integral dels nostres alumnes i l'impacte de les seves tasques en el
seu context més proper.

- A més, el nostre centre s'emmarca dins el carisma vicencià caracteritzat per
un treball on els valors i el servei són la base de la formació de les persones.

ASSIGNATURA: LLATÍ

ACCIONS CONCRETES:
Las asignaturas en las que se imparten lenguas antiguas son un lugar ideal para
educar a los alumnos cívica y constitucionalmente, realizando una comparación
entre la sociedad romana y la actual en nuestro país.

Las tareas que son el culmen de nuestras UDIis serán por lo tanto socialmente
relevantes, trabajando cooperativamente en grupos mixtos que permiten
desarrollar el civismo, la igualdad de género y el lenguaje no discriminatorio.

ASSIGNATURA: VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

ACCIONS CONCRETES:

L’ús de metodologies cooperatives permet treballar el civisme i la igualtat de
gènere, emmarcats per la Constitució i pels Drets Humans. A més a més, el clima
del centre, inspirat en el seu ideari cristià i vicencià evidencia més el treball sobre
aquest tema transversal. Busquem afavorir aquesta educació fonamental
mitjançant textos, lectures recomanades, debats, dramatitzacions, recitals de
poemes, o produccions de curtmetratges.

ASSIGNATURA: INFORMÀTICA

ACCIONS CONCRETES:
A l‘assignatura fem ús de metodologies cooperatives i són els moments i
situacions idonis per que la igualtat quede evidenciada entre companys de
grups i sexes diferents, tant en les aportacions fetes per a portar a bon fi les
tasques com per d'expressar-se amb un llenguatge no discriminatori.
En algunes de les tasques, analitzem quins son els oficis reals que cal tenir per a
portar a terme dita tasca (programador, dissenyador, enginyer …) i investiguem per
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tal de trobar una dona i un home rellevants en aquests oficis i el que han
aconseguit.
A més, el nostre centre s'emmarca dins el carisma vicencià caracteritzat per un
treball on els valors i el servei són la base de la formació de les persones.

ASSIGNATURA: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (francés)

ACCIONS CONCRETES:
Las asignaturas en las que se imparten lenguas extranjeras son un lugar ideal para
educar a los alumnos cívica y constitucionalmente.

Las tareas que son el culmen de nuestras UDIis serán por lo tanto socialmente
relevantes, trabajando cooperativamente en grupos mixtos que permiten
desarrollar el civismo, la igualdad de género y el lenguaje no discriminatorio.

ASSIGNATURA: CCOA

ACCIONS CONCRETES:

A aquest curs, a una de les nostres UDIis investiguem sobre autors i autores
rellevants a la cultura anglòfona destacant el paper de les dones i exposem el
resultat final.

La base de la nostra pedagogia és el model UDIi el qual té com a finalitat la
realització d'una tasca que en la seva definició destaca que aquesta ha de tenir una
pràctica socialment rellevant. És aquí on té cabuda la formació integral dels
nostres alumnes i l'impacte de les seues tasques en el seu context més proper.

A més, el nostre centre s'emmarca dins el carisma vicencià caracteritzat per un
treball on els valors i el servei són la base de la formació de les persones.



71

OBJECTIU ANUAL INSTITUCIONAL
Acollir l'amor de Déu com a do que ens capacita per estimar,

agraint-lo, compartint-lo i lliurant-lo.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Educar la mirada per descobrir l'amor de Déu en nosaltres, en els altres i en tot el
que ens envolta aprenent a valorar-lo i agrair-ho.

Conèixer maneres concretes de viure l'amor, apropant-nos a Jesús i aprenent dels
seus gestos i paraules.

Viure l'amor com a lliurament, amb gestos concrets de fraternitat i cura de nosaltres
mateixos, dels altres i la creació.

LEMA

“Manteniu-vos en el meu Amor”

VALOR

L’ Amor

Hipervinculem el Site de Pastoral on podem trobar tot el relatiu a l'objectiu anual.

Recordem que és l’eix vertebrador de la nostra tasca educativa aquest curs.

ASSIGNATURA: FÍSICA I QUÍMICA

ACCIONS CONCRETES:
- Química sostenible (impactes ambientals de la industria química, mesures

per a reducció dels impactes ambientals, conscienciació sobre la
importància de la gestió dels diferents residus químics, tant radioactius com
els que no ho son. Energies renovables, fons d'energies inesgotables, etc)

- Química i societat (diferència de productes sintètics i productes naturals i la
seua classificació).

https://sites.google.com/paulasvillena.org/plandeanimacinpastoral
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ASSIGNATURA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

ACCIONS CONCRETES:

En aquest curs treballem l´amor molt a sovint, sobretot entés a partir de les
desigualtats que existeixen entre les diferents regions planetàries i classes
socials, comprenent  la sort que gaudin per haver nascut en la part privilegiada.
També  de la responsabilitat que tenim per tal d'ajudar a crear un món més just i
conservar-lo a partir dels nostres actes i de les nostres decisions presents i
futures.

ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES

ACCIONS CONCRETES:
Els alumnes són científics per naturalesa i conrear un pensament crític els pot
portar a fer-se les preguntes necessàries per prendre bones decisions. Dit d'una
altra manera, les matemàtiques ajuden a aprendre a com aprendre. Per això
caldria animar-los a seguir el seu instint i curiositat innata. Tot i que molts d’ells i
elles no es convertiran en científics professionals, caldria educar-los amb
habilitats per raonar, observar, analitzar així com crear les seues pròpies
hipòtesis. D'aquesta manera els estarem ajudant a seguir aprenent i a gaudir i
estimar les matemàtiques.

ASSIGNATURA: BIOLOGIA I GEOLOGIA.

ACCIONS CONCRETES:

En aquesta assignatura està present l’objectiu d’enguany l’amor treballant
l’autoestima, l’amor i el respet a les persones que es troben prop a nosaltres i
l’amor a la creació amb la protecció del medi ambient.

ASSIGNATURA: PRIMERA LLENGUA EXTRANGERA (ANGLÉS)

ACCIONS CONCRETES:
Aquest curs l’objectiu anual del centre és l’amor, entés des de diverses
perspectives: l’amor cap a sí mateix, l’amor de Déu cap a nosaltres, cap a les
persones que tenim al nostre voltant, l’amor cap a la creació...Tindrem en
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compte aquest valor en les nostres UDIiS intentant que estiga present en les
activitats i tasques de manera que el nostre treball diari estiga impregnat de
l’amor.
Proposem, per exemple,  algunes activitats com ara textos i cançons en les quals es
tracte el tema de l’amor des del respecte cap a la persona estimada i cap a sí
mateix.

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ FÍSICA

ACCIONS CONCRETES:
Aquest curs el centre ens proposa com a tema central per a tractar amb el nostre
alumnat, l’amor. L’amor vist des de molts punts de vista, com són l’amor cap a la
resta, l’autoestima.… per tant, des de la nostra matèria, intentarem que l’alumnat
siga capaç de conviure amb la resta de companys i amb ells i elles mateixos d’una
manera positiva.
Fomentarem en tot moment les activitats grupals per a que aquest fet es puga
percebre d’una manera continua.

ASSIGNATURA: RELIGIÓ

ACCIONS CONCRETES:
- Educar la mirada per a descobrir l’amor de Déu en nosaltres i en tot el

que ens envolta, mitjançant la UD “¿Con sentido o consentido?”
- Analitzar modes concrets de viure l’amor, mitjançant la UD “El amor y

sus efectos secundarios”
- Viure l’amor com entrega cuidant de nosaltres, dels altres i de la creació,

mitjançant la UD “Ubuntu”

ASSIGNATURA: LLATÍ

ACCIONS CONCRETES:
En este curso, el objetivo del centro es el amor, entendido desde diversas
perspectivas: el amor a sí mismo, el amor de Dios a nosotros, a las personas que
tenemos a nuestro alrededor, a la creación… Tendremos en cuenta este valor en
nuestras UDIis, intentando que esté presente en las actividades y tareas de manera
que nuestro trabajo diarios esté impregnado de amor.

Proponemos algunas actividades como por ejemplo comentarios de textos
literarios en los cuales se trate el amor desde el respeto a la persona querida.
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ASSIGNATURA: CASTELLÀ

ACCIONS CONCRETES:
Aquest curs l’objectiu anual del centre és l’amor, entés des de diverses
perspectives: l’amor cap a sí mateix, l’amor de Déu cap a nosaltres, cap a les
persones que tenim al nostre voltant, l’amor cap a la creació...Tindrem en compte
aquest valor en les nostres UDIiS intentant que estiga present en les activitats i
tasques de manera que el nostre treball diari estiga impregnat del amor.
Proposem per exemple algunes activitats com ara comentaris de textos literaris
en les quals es tracte el tema de l’amor des del respecte cap a la persona
estimada.

ASSIGNATURA: VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

ACCIONS CONCRETES:
Aquest curs el centre ens proposa com a tema central per a tractar amb el nostre
alumnat, l’amor. L’amor vist des de molts punts de vista, com són l’amor cap a la
resta, l’autoestima.… per tant, des de la nostra matèria, intentarem que l’alumnat
siga capaç de conviure amb la resta de companys i amb ells i elles mateixos d’una
manera positiva.
Fomentarem en tot moment les activitats grupals per a que aquest fet es puga
percebre d’una manera continua.
Aprofitem les obres de lectura obligatòria que treballem al llarg del curs per
acostar el nostre alumnat al tema de l’amor, en concret en els títols següents:

- Perquè, Sara?
- L’infern de Marta
- Barça ou barzakh

ASSIGNATURA: INFORMÀTICA

ACCIONS CONCRETES:
Aquest curs el centre ens proposa com a tema central per a tractar amb el nostre
alumnat, l’amor. L’amor vist des de molts punts de vista, com són l’amor cap a la
resta, l’autoestima.… per tant, des de la nostra matèria, intentarem que l’alumnat
siga capaç de conviure amb la resta de companys i amb ells i elles mateixos d’una
manera positiva.
Fomentarem en tot moment les activitats grupals per a que aquest fet es puga
percebre d’una manera continua.
A més a més, al ser una asignatura tecnològica, també es tracta l’amor al planeta
tractant temes com el reciclatge de dispositius.
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ASSIGNATURA: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (francés)

ACCIONS CONCRETES:
En este curso, el objetivo del centro es el amor, entendido desde diversas
perspectivas: el amor a sí mismo, el amor de Dios a nosotros, a las personas que
tenemos a nuestro alrededor, a la creación… Tendremos en cuenta este valor en
nuestras UDIis, intentando que esté presente en las actividades y tareas de manera
que nuestro trabajo diarios esté impregnado de amor.

Proponemos algunas actividades como por ejemplo comentarios de textos
literarios en los cuales se trate el amor desde el respeto a la persona querida.

ASSIGNATURA: CCOA

ACCIONS CONCRETES:
Treballem el valor de l’amor millorant comportaments en classe de cara als
companys, realitzant debats, i treballant de manera cooperativa.

6.4.   ACTIVITATS I ESTRATÈGIES
D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE. ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
Tornem a posar l’accent a les nostres UDIis.

Les nostres UDIis posen la seua mirada en la consecució d’una tasca, és a dir,
nosaltres treballem per tasques. Com hem dit anteriorment, el concepte de TASCA fa
referència a la manera peculiar en què s’ordenen exercicis i activitats educatives per
aconseguir que l’alumnat obtinga experiències útils. Les tasques configuren
situacions-problemes que cada alumne ha de tractar resoldre fent un ús adequat
dels continguts escolars mobilitzant els seus recursos disponibles.

Doncs bé, cadascun dels passos que l’alumnat ha de donar per tal d’aconseguir
els reptes que proposa la tasca, és una activitat, una activitat d’aprenentatge,
vinculada, en moltes ocasions, a indicadors d’assoliment. Aquestes activitats, a les
nostres UDIis, atenen la diversitat de l’aula i donen resposta a les barreres
detectades, per tant, són inclusives.
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Les estratègies d’ensenyament (llegir avaluació docent, punt 7) no són altres que
aprofitar eixes activitats per introduir metodologia activa diversa, és a dir, aprofitem
moltes d’eixes activitats per introduir una metodologia variada que motive i
connecte l’alumnat amb l’aprenentatge. Aquestes metodologies queden
perfectament detallades a les corresponents UDIis i, amb caràcter general, han
quedat exposades amb anterioritat.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Nosaltres entenem per activitats complementàries aquelles que es realitzen dins de
l’horari lectiu (encara que puntualment l’horari invadisca el terreny de l’horari no
lectiu), tant dins com fora del centre educatiu, i que són programades per l’equip
docent per complementar la seua proposta de processos d’aprenentatge.

Al nostre centre educatiu classifiquem les activitats complementàries segons la seua
procedència. D’aquesta manera trobem activitats complementàries de l’àmbit
acadèmic (activitats que es programen des de les distintes assignatures), de l’àmbit
tutorial, de l’àmbit de la convivència, de l’àmbit pastoral...

Cada curs escolar nosaltres presentem les activitats complementàries a la PGA davall
unes plantilles que ens permeten concretar actuacions i facilita la seua avaluació
immediata.

PGA (Punt 10. FULL CONCRECIÓ I AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES)

Avancem ací les activitat complementàries a realitzar fora del centre aquest curs
escolar:

PROVES PANGEA

teatre en anglés

Eixides per la ciutat de Cullera

Eixides per la ciutat de Cullera per fer
esport

Eixides Piscina Municipal de Cullera
(Curs Natació)

Eixida Activitat Nàutica Cullera
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Eixides per la ciutat de Cullera per fer
bicicleta

Elaboració d’orxata i visita a fàbrica de
LLadró.

Eixida Vicencianos Somos +

SPORT DAY

Eixides per la ciutat: Castell, Mercat,
riu, Parròquia...

Viatge fi de curs

Visita a una empresa ambiental
(Planta de Separació de Residus
Urbans).

7. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA
DOCENT
Nosaltres entenem per procés d’ensenyança tots aquells processos educatius
que el docent es maneja i combina per  aconseguir el seu principal objectiu,
realitzar una docència de qualitat. Al nostre centre sis són els àmbits de treball,
l’anàlisi dels quals, ens permet anar mesurant el grau d’eficàcia del nostre
procés d’ensenyament.

Aquests sis àmbits són:

a) La valoració del rendiment acadèmic de l’alumnat.

b) La pràctica docent(*);

c) La valoració de les unitats didàctiques (**);

d) El seguiment i avaluació de les activitats complementàries;
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e) Les valoracions al voltant dels plans de millora i

f) Les avaluacions i actualitzacions del Projecte Educatiu.

A més es reprendran entrevistes d’acompanyament amb equip directiu.

(*) De tots aquests àmbits tal volta el que apunta més directament als
processos d’ensenyança seria la PRÀCTICA DOCENT. Per tal d’atendre
degudament l’anàlisi de la nostra pràctica docent ens hem donat una sèrie
d’indicadors que naixen de qüestions relatives al grau d’aplicació dels nostres
diaris acadèmics i tutorials, al grau de funcionalitat dels diferents equips de
treball i a l’avaluació de la nostra FORMACIÓ. Tots ells recollits a les actes
trimestrals d’avaluació i a la memòria final de curs, nodrint d’indicadors el
nostre Quadre de comandament en gestió de qualitat.

(**)  Dispossem d’una eina d’autoavaluació per avaluar les nostres pròpies
programacions d’aula o UDIS amb la finalitat d’estar sempre dins del cercle de la
millora contínua.

AUTOAVALUACIÓ UDI

Amb tota aquesta informació els mestres emplenaran un full d’autoavaluació amb

les seues propostes de millora.

AUTOAVALUACIÓ DOCENT PROPOSTES DE MILLORA


