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QUÈ APRENDREM? 
  

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

Bloc I. Sociologia 
 
Tema 1.  Què és la sociologia? 
 
Tema 2. Història de la sociologia i 
els mètodes sociològics 
 
Tema 3. L’Estructura social 
 
Tema 4. Desviació, anòmia i 
conflicte social 
 

Bloc II. Psicologia 
 
Tema 1. Definició i origen de la 
psicologia 
 
Tema 2. Els mètodes psicològics i 
els corrents de la psicologia 
científica 
 
Tema 3. Fonaments biològics de la 
conducta humana. El sistema 
nerviós 
 
Tema 4. La psicologia de 
l’aprenentatge 
 

Tema 5. Freud i la Psicoanàlisi 
 
Tema 6. La psicologia cognitiva 
 
Tema 7. La intel·ligència 
 
 

 
OBJECTIUS 
 
1. Reconèixer la dimensió teòrica i pràctica de la psicologia i la sociologia, els seus trets                
característics i les seves limitacions metodològiques i explicatives. 
  

2. Assolir el coneixement dels principis i formulacions bàsiques de la psicologia i la sociologia, i                
aplicar-los a la comprensió del comportament humà individual i col·lectiu. 
  

3. Reconèixer les correlacions biològiques, ambientals, socials i culturals del comportament humà,            
i entendre com aquests factors són les condicions que fan possible l'acció humana, individual i               
col·lectiva. 
  

4. Entendre les relacions entre els diferents processos psicològics (cognitius, afectius i            
motivacionals) i l'activitat humana. 
  

5. Identificar alguns trets de la personalitat i la seva projecció en el comportament individual i                
social. 
  

6. Explicar la relació entre cultura, socialització i comportament humà. 
  

7. Reconèixer l'organització i estructura de la societat pròpia i identificar-hi alguns conflictes latents              
i raons per al canvi. 
  

8. Analitzar i valorar el comportament propi i l'aliè, tant en la seva dimensió individual com social,                 
mitjançant les aportacions de la psicologia i la sociologia. 
  

9. Rebutjar els intents de manipulació o dirigisme del comportament individual i social de persones,               
grups o institucions, i especialment dels que se serveixen dels mitjans de comunicació de massa               
per persuadir les persones receptores. 
  

 



 
10. Valorar de manera positiva la independència de criteri, la coherència i la racionalitat en               
l'elecció d'objectius vitals i en la presa de decisions individuals i col·lectives orientades a l'acció. 
 

COMPETÈNCIES I PROCEDIMENTS 
 
SOCIOLOGIA 
 

● Analitzar texts i documents audiovisuals on es reflexiona sobre la societat des d’una perspectiva sociològica. 
● Diferenciar entre les teories clàssiques de la sociologia a partir del context social, econòmic i polític on                 

aparegueren. 
● Identificar els corrents actuals de la recerca sociològica en la seva aplicació a alguna situació de 

problemàtica social o mediambiental a Catalunya. 
● Distingir les diferents línies metodològiques d’anàlisi social. 
● Enumerar les característiques de les diferents tècniques d’investigació social. 
● Indagar el paper que fa en la socialització cada un dels seus agents. 
● Observar i diferenciar els processos de legitimació i deslegitimació de valors i normes socials a través 

dels mitjans de comunicació. 
● Comprovar l’existència de prejudicis ideològics a l’entorn social i elaborar-ne la crítica. 
● Diferenciar i discutir entre les distintes formes d’explicar el canvi social a partir d’exemples de la nostra 

comunitat. 
● Recollir informació per elaborar un treball monogràfic sobre propostes col·lectives de solució d’algun 

problema social o mediambiental de Catalunya. 
 

PSICOLOGIA 
 

● Identificació i estudi dels camps de la psicologia. 
● Aplicació dels principis bàsics del mètode d’investigació psicològica. 
● Realització de petits experiments i exercicis sobre la conducta humana 
● Aplicar alguns mecanismes sobre el funcionament de la memòria a situacions personals d’aprenentatge             

escolar. 
● Elaboració i lectura d’informes psicològics a partir dels resultats de proves estandarditzades sobre la mesura               

de la intel·ligència aplicades a la classe. 
● Lectures seleccionades i comentaris de texts. 
● Recerca bibliogràfica sobre les principals aportacions teòriques en l’estudi de la personalitat humana. 
● Realització d’un treballs d’investigació psicològica. 

 

COM TREBALLAREM?   
 

- Les classes seran interactives, amb sessions magistrals i de debat.  
- Les classes magistrals seguiran una metodologia participativa on l’alumne podrà improvisar debats a 

partir dels continguts treballats.  
- Les classes de debat estaran organitzades en un format diferent on l’alumnat assegut en rotllana 

presentarà temes treballats prèviament i els compartirà amb tot el grup mitjançant un debat 
estructurat. 

QUÈ i COM AVALUAREM? (Instruments d’avaluació) 
 

 Avaluacions trimestrals 
  

-   L’avaluació serà contínua, centrada en el treball de l’alumne durant el trimestre que quedarà recollit en els 
exàmens,i exercicis i treballs desenvolupats. 

-     Durant cada avaluació es faran dues proves o controls escrits sobre els continguts teòrics treballats a classe, 
exercicis i treballs.. 

-     La nota d’avaluació es calcularà fent la mitjana ponderada de les dues proves i dels exercicis treballats durant 
el trimestre. El pes dels exàmens no podrà ser inferior al 70 % de la nota d’avaluació. Fins al 30% restant 
estarà ocupat pels exercicis de classe, treballs i també actitud (puntualitat, interès, participació, iniciativa...). 



 
-     L’actitud de l’alumne tindrà incidència en la nota d’avaluació en sentit positiu i negatiu. Una actitud negativa a 

classe pot suposar fins a un 30% d’afectació en la nota global del trimestre. L’actitud s’avalua de forma 
continuada i no puntual. 

-     La puntualitat a classe té un caràcter essencial en l’avaluació de la matèria. Els retards es comptabilitzaran 
negativament i afectaran la nota d’actitud. Cada retard descomptarà de la nota d’avaluació 0,10 punts. Les 
faltes no justificades es consideren també com a un retard en l’assignatura descomptant 0,10 punts per falta 
no justificada. 

-     Un examen al qual no s’hagi pogut assistir no es repetirà si l’absència no està clarament justificada amb un 
certificat del metge o, només en casos excepcionals, un cop s’hagi aclarit adequadament l’absència amb el 
pare / mare o responsable legal de l’alumne.  

-     Les notes no s’arrodoneixen en aquesta matèria si no és perquè el professor així ho considera, valorant 
l’actitud de l’alumne en l’assignatura. L’arrodoniment tant pot ser cap amunt com cap abaix, segons l’actitud de 
l’alumne. Ordinàriament l’arrodoniment es farà a partir del 0,75 al valor superior. Els decimals que estiguin per 
sota d’aquest valor (0,75) no s’arrodoniran si no és en un cas excepcional clarament justificat. L’aplicació d’un 
arrodoniment en una avaluació invalida altres arrodoniments en la nota global d’altres avaluacions, tret que el 
professor consideri una excepcionalitat justificada en base a l’actitud de l’alumne. 

  
Avaluació final 
  

-      Si han estat aprovades totes les avaluacions, la nota final de curs es calcularà fent la mitjana aritmètica de les 
tres avaluacions. 

-      Es farà una prova extraordinària a final de curs per pujar nota, a la qual es podran presentar voluntàriament 
tots aquells alumnes que hagin aprovat el curs. Si la nota és inferior a 3 punts hi haurà repercusió sobre la 
nota global de curs. No es podrà lliurar l’examen en blanc. A aquesta prova es podrà presentar també 
l’alumnat que tingui alguna avaluació pendent per recuperar.  

-     La nota no podrà pujar més d’un punt en l’assignatura mitjançant l’examen de pujar nota. El resultat d’aquest 
examen farà promig amb la nota base que es vol apujar. Si la nota final arriba al 0,75 de decimals, s’aplicarà 
un arrodoniment al valor superior. 

COM ES QUALIFICARÀ?  
 
A final de curs es valorarà el grau d’assoliment amb els següents termes:  
 
 9-10       (AE: Assoliment Excel·lent) 
 7-8         (AN: Assoliment Notable) 
 5-6         (AS: Assoliment Satisfactori) 
 1-2-3-4  (NA: No assoliment) 
 

RECUPERACIÓ   
  

- Les avaluacions suspeses s’hauran de recuperar mitjançant la prova de recuperació que es farà desprès de 
cada trimestre. La nota de la recuperació farà mitjana amb la nota suspesa que es considerarà a partir del 4. 
Si la nota de la recuperació és 5 no es farà promig amb el 4 i directament es donarà per recuperada la 
matèria. En cap cas la nota de la recuperació serà la nota definitiva de l’avaluació. 

 
- Es farà una prova extraordinària a final de curs per pujar nota, a la qual es podran presentar voluntàriament 

tots aquells alumnes que hagin aprovat el curs. Si la nota és inferior a 3 punts hi haurà repercusió sobre la 
nota global de curs. No es podrà lliurar l’examen en blanc. A aquesta prova es podrà presentar també 
l’alumnat que tingui alguna avaluació pendent per recuperar.  

 
- En cas de no superació del curs, l’alumnat tindrà una prova de recuperació el mes de setembre, com marca la 

normativa, de la totalitat de la matèria, amb independència de les avaluacions que tingui suspeses. L’examen 
de setembre serà de tot el curs. 

 

MATERIALS i RECURSOS  
 

Tots els materials i recursos es troben a disposició de l’alumnat al Web FiloCosta, accessible des del 
cercador de GOOGLE. 

 


