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_________________________________________________________________________CURS 2017 - 2018 

 

Matemàtiques  
2n ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar tots els dossiers dels temes que es treballin 
Presentar les tasques a temps amb bona presentació i amb la màxima 
correcció possible. 
Tenir un comportament adequat a l’aula. 
Participar en la correcció de les activitats a l’aula. 
Saber fer les operacions bàsiques sense calculadora. 
Realitzar les activitats que es demanen i corregir-les amb precisió. 
Portar el material necessari per treballar. 
 

1a avaluació 

Entendre els nombres naturals i decimals i dominar les operacions 
bàsiques. 
Ser capaç d’entendre els nombres fraccionaris i fer  les operacions 
bàsiques relacionades. 
Conèixer el sistema sexagesimal i se capaç de passar de la forma 
complexa a incomplexa i viceversa. Aprendre a resoldre les operacions 
bàsiques. 
Saber aplicar tots els temes estudiats a situacions concretes de la vida 
quotidiana. Resoldre els problemes corresponents. 

2a  avaluació 

Entendre el llenguatge algebraic com una altra manera d’expressió. 
Poder plantejar equacions a partir determinats enunciats. 
Resoldre equacions de primer grau amb certa agilitat i correcció. 
Entendre i resoldre de manera correcta un sistema d’equacions pels 
diferents mètodes. 
Entendre el significat de percentatge. Saber fer càlculs relacionats i 
aplicar-los a determinats problemes i situacions de la vida quotidiana. 
Treballar amb correcció la proporcionalitat numèrica (tant directa com 
inversa) i la proporcionalitat geomètrica (introducció al teorema de Tales 
i aplicació a diferents situacions) 
Aplicació del teorema de Pitàgores a diferents figures planes. 
Entendre i saber calcular la proporcionalitat numèrica entre dos valors 
determinats. 

3a avaluació 

Conèixer i saber diferenciar els diferents cossos geomètrics (poliedres, 
prismes i piràmides). Calcular d’una manera precisa el seu volum. 
Conèixer les coordenades cartesianes i la seva utilitat a l’hora 
d’interpretar la informació que ens donen. 
Ser capaç de traduir una funció en una representació gràfica. 
Conèixer els tipus de gràfics estadístics i tenir certes nocions 
d’experiments aleatoris. 
Saber aplicar tots els temes estudiats a situacions concretes de la vida 
quotidiana. Resoldre els problemes corresponents. 
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Socials  
2n ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar tots els dossiers dels temes que es treballin 
Presentar les tasques a temps amb bona presentació i amb la màxima 
correcció possible. 
Tenir un comportament adequat a l’aula. 
Participar en la correcció de les activitats a l’aula. 
Saber fer  i entendre els esquemes, eixos cronològics i mapes. 
Realitzar els comentaris artístics amb el màxim de cura possible. 
Portar el material necessari per treballar. 
 

1a avaluació 

Conèixer els fets històrics que van desembocar en l’inici de l’edat mitjana. 
Entendre el funcionament del sistema feudal i la vida a l’edat mitjana. 
Conèixer la importància de les religions predominants en cada territori. 
Reconèixer l’art romànic en les seves tres categories principals: 
arquitectura, escultura i pintura. 
Reconèixer l’art gòtic en les seves tres categories principals: arquitectura, 
escultura i pintura. 
Conèixer amb profunditat la història de Al-Àndalus i el seu llegat. 
 

2a  avaluació 

Conèixer els fets històrics que van donar lloc a la reconquesta de la 
península ibèrica per part dels regnes cristians. 
Conèixer les especificitats de l’edat mitjana a Catalunya. 
Entendre el canvi de l’edat mitjana a l’edat moderna. 
Conèixer els conceptes bàsics relatius a la demografia i Elaborar i 
interpretar una piràmide de població. 
Conèixer les fonts demogràfiques i calcular taxes demogràfiques. 
Conèixer la geografia política d’Europa, d’Àsia, d’Amèrica, d’Àfrica, 
d’Oceania i l’Antàrtida. 
Comprendre l’evolució de la població mundial i entendre els factors que 
determinen la distribució de la població. 
 

3a avaluació 

Conèixer les principals característiques de la població de l’Europa i la 
natalitat. 
Conèixer l’evolució i la distribució de la població espanyola i catalana. 
Comprendre l’estructura i les tendències demogràfiques a Espanya i 
Catalunya, i interpretar mapes d’isodenses de densitat de població. 
Saber com són les migracions i quins factors les produeixen. 
Saber quins són els països d’origen i destinació de les migracions actuals i 
analitzar un mapa de fluxos migratoris. 
Comprendre les conseqüències de les migracions. 
Saber com són les migracions a Espanya i Catalunya. 
Conèixer les funcions, l’estructura i els agents de la ciutat. 
Saber com s’organitza l’espai urbà i analitzar l’espai urbà a partir d’un 
plànol. 
Conèixer i valorar la diversitat cultural, de llengües i de religions. 
Identificar les característiques generals de la societat espanyola i catalana. 
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Lengua y literatura 
castellana  

2º ESO 
Qué debo hacer para superar la materia 

Durante todo el 
curso se valorará 

 Realizar y presentar los trabajos y actividades propuestas  
con el máximo de corrección y una presentación cuidada.  

 Interactuar en clase (participar positivamente y realizando 
aportaciones de interés).  

 Asumir las reglas ortográficas tratadas  e ir mejorando 
progresivamente. 

 Elaborar textos de diversas  tipologías textuales trabajadas 
(narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo) 

 Adquirir vocabulario y precisión léxica y aplicarlo a las 
redacciones.  

  Elaborar un listado de vocabulario (de las nuevas palabras 
adquiridas en clase) e ir acrecentando el caudal léxico.  

  Traer el material necesario  para el adecuado seguimiento 
de la materia.   

 Leer adecuadamente (velocidad, dicción, entonación), con la 
comprensión lectora  necesaria y adquirir paulatinamente 
autonomía en las lecturas en cada uno trimestres. 

 Ser capaz de memorizar un texto poético o narrativo y 
reproducirlo de forma adecuada.  

 Registrar sus errores ortográficos y elaborar un listado de 
faltas frecuentes.  
 

1º Evaluación 

 Identificar los elementos básicos de una narración (narrador, 
personajes, tiempo, lugar) y su estructura. 

 Reconocer las formas del discurso básicas: narración, 
descripción y diálogo. 

 Identificar las funciones básicas del lenguaje y la intención 
comunicativa. 

 Elaborar un diálogo (escena teatral) o un texto narrativo 
donde se cambie el punto de vista del narrador.  

 Asumir los principios básicos de acentuación y las diferentes 
reglas ortográficas de g/ j  y ll/y.   

 Dominar los campos semánticos propuestos en clase (la 
familia, pueblos y ciudades, el espacio)  

 Reconocer las diferentes categorías gramaticales, las 
relaciones sintácticas hasta el nivel oración. 

 Identificar las funciones sintácticas de sujeto y predicado.  

 Crear un guion básico para realizar una exposición.  

 Presentar una exposición sobre la temática propuesta 
“descubrimientos que cambiaron nuestras vidas”.  
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2ª Evaluación 

 

 Identificar las principales características de un texto 
argumentativo y elaborar  un texto argumentativo 
sobre un tema propuesto.  

 Participar en un proceso argumentativo oral.  

 Identificar las particularidades del sujeto y del 
predicado.  

 Reconocer los diferentes complementos verbales. 
(CD, CI, C.Rég., CC) 

 Analizar la oración simple desde sus tres niveles: 
clase de palabras, relación de sintagmas y funciones 
sintáctica.  

 Dominar los campos semánticos propuestos en clase 
(las relaciones sociales, la libertad, la educación). 

 Asumir las reglas ortográficas de: x, s/z y tilde 
diacrítica.  
 

3ª Evaluación 

 Reconocer los géneros literarios (narrativo, lírico, 
dramático): cuento, escena teatral y poema.  

 Identificar los recursos literarios y el lenguaje 
poético.  

 Familiarizarse con las características de la lírica y la 
versificación (métrica, rima, tipología de estrofas)  

 Crear un texto literario y aplicar los recursos 
literarios estudiados (metáfora, símil, 
personificación, etc.) 

 Dominar los campos semánticos propuestos en clase 
(los espectáculos, las normas sociales, la 
solidaridad). 

 Asumir las diferentes reglas ortográficas tratadas 
durante todo el curso. 
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Català  
2n ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar les tasques a temps amb bona presentació i amb la 
màxima correcció possible. 
Participar a classe en català i amb un registre adequat. 
Treballar l’ortografia dels dictats preparats. 
Treballar l’expressió, l’ortografia i precisió lèxica de les redaccions. 
Realitzar les activitats que es demanen i corregir-les amb precisió. 
Portar el material necessari per treballar. 
Llegir i participar activament dels textos i lectures proposats. 

1a avaluació 

Llegir i comprendre textos literaris i no literaris. 
Conèixer els constituents de l’oració. 
Fer servir els diferents temps verbals de passat. 
Conèixer les normes d’accentuació. 
Reconèixer diferents gèneres literaris. 
Conèixer etapes i autors de la literatura catalana. 
Conèixer les normes ortogràfiques de l’ús de la essa sorda i essa 
sonora. 
Conèixer els elements de la narració. 
Ampliar el vocabulari. 

2a  avaluació 

Llegir i comprendre textos literaris i no literaris. 
Reconèixer les oracions atributives. 
Usar correctament les grafies de la essa sorda. 
Reconèixer tècniques narratives. 
Conèixer la vida i l’obra d’un representant de la literatura medieval: 
Ramon Llull. 
Conèixer la variació lingüística.  
Escriure un diari personal. 
Reconèixer classes de paraules. 
Conèixer l’ús de l’apòstrof i la contracció. 
Conèixer els gèneres teatrals: la tragèdia i la comèdia. 
Ampliar el vocabulari. 

3a avaluació 

Llegir i comprendre textos literaris i no literaris. 
Elaborar una exposició escrita. 
Reconèixer els sintagmes i els complements del verb. 
Conèixer l’ús de l’apòstrof i el guionet en els pronoms febles i 
també altres usos del guionet. 
Reconèixer els gèneres teatrals. 
Conèixer els complements del verb. 
Reconèixer la norma ortogràfica de les grafies b i v. 
Conèixer els trets principals de la narrativa medieval. 
Saber reconèixer els registres lingüístics. 
Ampliar el vocabulari. 
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Tecnologia 
2n ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar les feines el dia demanat i de manera acurada. 
Presentar el dossier  amb totes les activitats ben endreçades. 
Portar sempre el material demanat per treballar a l’aula junt amb el llibre 
de text. 
Tenir un comportament adequat a l’aula. 
Col·laborar amb els companys i professors. 

1a avaluació 

Aprendre a interpretar, representar, calcular i muntar circuits elèctrics 

senzills i avaluar avantatges i inconvenients del diferents tipus de 

connexions. 

Conèixer els efectes del corrent elèctric. 

Conèixer el concepte de potència i energia  

Calcular el cost de l'energia. 

Realitzar mesures de magnituds elèctriques. 

Realitzar muntatges de circuits elèctrics amb elements de control 

 

2a  avaluació 

Conèixer les característiques i identificar els elements d'un circuit 

electrònic. 

Simular circuits electrònics senzills. 

Muntar circuits electrònics senzills 

 

Reconèixer tècniques, processos i transformacions industrials aplicades a 

matèries primeres fins que es converteixen en productes elaborats. 

Exemples de transformacions de diferents tipus d’indústries (tèxtil, moble, 

metall,, plàstics, alimentària 

 

3a avaluació 

Elaborar presentacions multimèdia. 

Utilitzar un full de càlcul. 

Conèixer que és internet i fer recerques a la xarxa. 

Conèixer què és el correu electrònic i crear-ne un. 

Emmagatzematge virtual (dropbox) 

Llenguatges de programació i introducció a l’Scratch 
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Educació Física 
2n ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Participar activament a les classes d’Educació Física. 
Tenir un bon comportament en les pràctiques. 
Col·laborar amb els companys i professors. 
Portar la roba i el calçat adequat per realitzar la sessió d’EF. 
Tenir bons hàbits d’higiene (canviar-se i/o dutxar-se en acabar la sessió). 
Fer com a mínim un 80% de les sessions pràctiques, per trimestre. 

1a avaluació 

 
Entregar un dossier amb el resum de les Unitats Didàctiques treballades. 
Realitzar les Unitats Didàctiques del quadern demanades. 
Realitzar i superar l’examen teòric i els exàmens pràctics. 
Conèixer i saber aplicar un bons hàbits saludables i higiènics. 
Saber les normes bàsiques del voleibol. Saber jugar un 2x2, i un 3x3. 
Saber realitzar correctament les accions i sistemes d’atac i defensa del 
voleibol (com el servei, el toc de dits, rematada, toc d’avantbraç i 
bloqueig). 
Saber les diferents parts d’una sessió. 
Conèixer, aplicar i entrenar la coordinació, agilitat i equilibri. 
 

2a  avaluació 

 
Entregar un dossier amb el resum de les Unitats Didàctiques treballades. 
Realitzar les Unitats Didàctiques del quadern demanades. 
Realitzar i superar l’examen teòric i els exàmens pràctics. 
Saber les normes bàsiques de l’handbol. Saber jugar un 1x1 i un 2x2. Saber 
realitzar correctament les accions d’atac i defensa (marcatge i 
desmarcatge, passada, llançament, bot, recepció...). Conèixer els diferents 
sistemes ofensius i defensius. 
Conèixer el concepte d’expressió corporal, relaxació i respiració i realitzar 
correctament la pràctica de les diferents disciplines proposades a classe. 
Conèixer què són i quin tipus de jocs hi ha i posar-los en pràctica 
 

3a avaluació 

 
Entregar un dossier amb el resum de les Unitats Didàctiques treballades. 
Realitzar les Unitats Didàctiques del quadern demanades. 
Realitzar i superar l’examen teòric i els exàmens pràctics. 
Saber les regles principals del bàdminton. Saber jugar el 1x1 i el 2x2, 
realitzant diferents tipus de tocs amb la raqueta i el volant. 
Conèixer i practicar diferents activitats a la natura.  
Conèixer les diferents disciplines de la gimnàstica artística. I saber realitzar 
els elements bàsics com la tombarella, vertical, vertical-tombarella, 
vertical-pont i roda lateral. 
Conèixer els diferents tipus de balls de saló. 
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HBE 
2n ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Realitzar les activitats a l’aula que es demanen (apunts , activitats..). 
Presentar les tasques a temps amb bona presentació. 
Participar en la correcció de les activitats a l’aula.  
Presentar els dossiers dels temes que es treballin (apunts, activitats...). 
Tenir un comportament adequat a l’aula.  
Portar el material necessari. 

1a avaluació 

Treballar els hàbits d’estudi personals a partir d’un decàleg de normes, 
tenint en compte com ha de ser el lloc d’estudi i aprendre a planificar un 
horari. 
Fer exposicions orals i posar-les en escena. 
Treballar la preparació dels exàmens. 
Treballar la comprensió lectora i la bona ortografia. 

2a  avaluació 

Agafar hàbits per prendre apunts de textos. 
Agafar hàbits per prendre apunts de vídeos. 
Agafar hàbits per prendre apunts de presentacions. 
Millorar la tècnica per fer resums 

3a avaluació 
Treballar les exposicions orals i les presentacions Power Point en grup. 
Treballar tècniques per millorar la memorització . 
Treballar la lògica mitjançant exercicis psicotècnics. 
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Club de Lectura 
2n ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Llegir durant la sessió de lectura. 
Llegir un llibre per trimestre. 
Tenir una actitud positiva vers la matèria. 
Ser participatiu.  
Portar el material necessari per treballar.  
Seleccionar la lectura adequada a la seva edat. 
Els llibres de lectura escollits han de variar de llengua: cat-cast. 
L´alumnat que tingui una altra llengua vehicular pot escollir el llibre en aquesta 
llengua.  

1a avaluació 

Realitzar la lectura del llibre escollit (no pot ser una lectura obligatòria d´altres 

matèries) 

Realitzar la fitxa avaluadora 

Participar en el col·loqui sobre la lectura.  

2a  avaluació 

Realitzar la lectura del llibre escollit (no pot ser una lectura obligatòria d´altres 

matèries) 

Realitzar la fitxa avaluadora 

Participar en el col·loqui sobre la lectura. 

3a avaluació 

Realitzar la lectura del llibre escollit (no pot ser una lectura obligatòria d´altres 

matèries) 

Realitzar la fitxa avaluadora 

Participar en el col·loqui sobre la lectura. 
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Anglès 
2n ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Aprovar els exàmens.                                                                                               
Entregar adequadament els dossiers de les unitats.   
Fer diàriament els deures. 
Realitzar les feines extres.   
Tenir una actitud positiva vers la matèria. 
Ser participatiu.  
Portar el material necessari per treballar.  

1a avaluació 

Conèixer i fer servir el següent vocabulari: clothes, cities, helping at home, 
adventure sports, adverbs i art. 
 
Saver diferenciar entre been i gone i just, ever i never. Saver fer servir els subject 
and object pronouns. Combinar correctament some / any / no + body / thing / 
where. Utilitzar like seguit de verb acabat en –ing. Saver fer servir i diferenciar el 
present simple del present continuous. Conèixer l’ús del present continuous per 
referir-se a plans futures. Saver construir oracions comparatives i superlatives. 
Conèixer la construcció What…like? Saver fer servir have to i not have to;  should 
/ shouldn’t; can / can’t / must / not have to. Dominar el past simple i el 
continuous amb when o while, el there was / there were i els adjectius I adverbis. 
Saver començar una conversa i fer sugerències i respondre a sugerències. 
 
Saver escriure sobre la moda, un mail o una història i utilitzar els connectors de 
temps. 

2a  avaluació 

Conèixer i fer servir el següent vocabulari: city life, emotions, household objects, 
the environment, relationships, collocations with have, do i make.  
 
Diferenciar entre too much, too many i not enough. Conèixer l’infinitive of 
purpose;  els quantifiers; el first conditional, les future time clauses; go to, will i 
might. Saver fer servir el second conditional i el should / shouldn’t. 
 
Saber expressar oralment una reacció forta o fer de mediador. 
 
Escriure sobre el que amem i odiem; escriure sobre les nostre prediccions pel 
futur i donar consell per escrit. 
 

3a avaluació 
 

Conèixer i fer servir el següent vocabulari: sports, collector’s items, film genres, 
behind the camera, identity, historical events. 
 
Saver fer servir el present perfect amb for o since I contester correctament a how 
long…? Diferenciar entre present prefect i past simple. Conèixer la passiva en 
present i passat i saver fer servir el by. Dominar els relative pronouns i els subject 
and object pronouns. 
 
Saver expresser oralment una queixa, a més de saver fer recomanacions i 
expressar oralment el nostre punt de vista. 
 
Saver redactar el resum d’una película i donar el nostre punt de vista. Redactar 
sobre les nostres coleccions. 
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Física i Química 
2n ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar tots els dossiers  dels temes que es treballin 
Presentar les tasques a temps amb bona presentació i amb la màxima 
correcció possible 
Tenir un comportament adequat a l’aula i al laboratori de pràctiques 
Participar en la correcció de les activitats a l’aula 
Saber fer els raonaments bàsics dels continguts  
Realitzar les activitats que es demanen i corregir-les amb precisió 
Portar el material necessari 

1a avaluació 

TEMA 1.Aprendre a diferenciar el contingut que estudien la Física i la 
Química. Aprendre què és la matèria i quines són les seves propietats 
característiques. Conèixer el Sistema Internacional d’unitats i saber fer 
canvis d’unitats. Conèixer les mesures de massa, capacitat, temps, 
longitud, superfície i volum, i comprendre les relacions existents entre 
elles. Conèixer diferents instruments de mesura i el seu ús.. Aprendre a 
realitzar mesures directes i indirectes. 
TEMA 2.Apropiar-se del model cinètic molecular que proporciona la teoria 
cinètica. Aprendre quins  són els diferents estats de la matèria i les seves 
propietats característiques. Relacionar els estats de la matèria amb la 
situació cinètica molecular de les seves partícules. Ser capaços d’explicar 
científicament els canvis d’estat de la matèria. Aprendre a representar 
gràficament les relacions de temps i temperatura de cada canvi d’estat per 
interpretar-les i extreure’n informació. 
TEMA3.Identificar les diferents formes en què es pot presentar la matèria. 
Reconèixer la diferència que hi ha  entre una mescla i una substància pura, 
i mescles homogènies i heterogènies. Aprendre alguns mètodes per 
separar els components d’una mescla. Conèixer les característiques de les 
principals matèries primeres. 
TEMA 4. Conèixer què és una força i com es mesura. Classificar els 
materials segons les deformacions que causen les forces. Deduir la relació 
que hi ha entre l’estirament d’una força. Aprendre a calcular gràficament  
la resultant d’una suma de forces. Distingir els diferent tipus de forces que 
es manifesten al nostre voltant. Aprendre com es modifiquen les forces 
amb l’ús de les màquines. Distingir entre força i pressió. 

2a  avaluació 

TEMA 5.Identificar els conceptes que intervenen quan s’estudia el 
moviment.Conèixer la diferència que hi ha entre velocitat instantània i 
velocitat mitjana. Identificar les gràfiques corresponents a cadascun dels 
moviments, rectilini i uniforme i rectilini uniformement accelerat. Distingir 
els conceptes de velocitat i acceleració. Identificar les causes del 
moviment. 
TEMA 6.Conèixer la estructura i els cossos celestes que hi ha l’univers. 
Saber identificar el moviment retrògrad d’alguns planetes amb el model 
actual del sistema solar. Identificar les lleis que regeixen el sistema solar. 
Aprendre a distingir entre massa i pes a partir de la llei de la gravitació 
universal.  Entendre les dimensions de l’univers i les seves unitats de 
mesura. Identificar les estacions de l’any en funció dels moviments dels 
planetes i de  la inclinació de l’eix de rotació de la terra. 
TEMA7. Entendre el concepte d’energia. Conèixer les fonts d’obtenció 
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d’energia i els usos que fem d’aquesta. Identificar  les diferents formes en 
què es pot presentar l’energia. Conèixer la relació que hi ha entre energia i 
treball. Distingir entre fonts d’energia renovables i no renovables. 
Comprendre l’origen de la energia que utilitzem. 

3a  avaluació 

TEMA 8. Diferenciar  entre temperatura i calor. Comprovar la poca 
fiabilitat del sentit del tacte respecte a les sensacions tèrmiques. 
Interpretar els diferents efectes de la calor. Aprendre a mesurar la 
temperatura amb diferents escales termomètriques. Identificar les 
diferents formes de la propagació de la calor. Diferenciar els materials per 
la seva capacitat de conduir la calor. Realitzar experiències senzilles sobre 
la dilatació dels cossos i interpretar els resultats. 
TEMA 9. Identificar la llum i el so com formes d’energia. Conèixer com es 
propaga la llum. Distingir entre reflexió i refracció. Entendre l’origen dels 
colors. Aprendre com es produeix i com es propaga el so.  Comprovar la 
propagació rectilínia de la llum i la seva reflexió. 
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CULTURA I 
VALORS ÈTICS  

2n ESO 
Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Saber fer els raonaments bàsics dels continguts 

Realitzar les activitats a l’aula que es demanen (apunts , activitats..) 

Presentar les tasques a temps amb bona presentació i amb la màxima 
correcció possible 

Participar en la correcció de les activitats a l’aula 

Presentar tots els dossiers dels temes que es treballin (apunts, activitats,... 

Tenir un comportament adequat a l’aula 

Portar el material necessari 

1a avaluació 

TEMA 5. Descobrir la necessitat de dialogar. Descobrir el valor 
comunicatiu de diàleg. Valorar el diàleg per solucionar problemes 

TEMA 6. Saber què són els perjudicis. Identificar els perjudicis. Enfrontar-
se als prejudicis 

2a  avaluació 

TEMA 7. Descobrir les arrels culturals a Europa a través dels relats. 
Analitzar un text sobre els fonaments de l’Europa moderna. Comprendre 
el seu paper en la construcció del futur d’Europa. 

TEMA 8. Reflexionar sobre els valors dels relats. Descobrir la petjada dels 
grans relats 

 

3a avaluació 

TEMA 9. Valorar la dieta saludable. Prevenir trastorns alimentaris. Valorar 
el consum sostenible i de proximitat. Aplicar el principi fonamental de la 
bioètica. Comprar amb criteri. Valorar els àpats compartits. 

TEMA 10. Reflexionar sobre la idea del compromís. Valorar el grau de 
compromís. Definir una acció solidària. 
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Francès  
2n ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Aprovar els exàmens.  
Lliurar  adequadament els dossiers de les unitats.   
Lliurar el “Cahier d’exercices”. 
Fer diàriament els deures. 
Realitzar les feines extres.   
Tenir una actitud positiva vers la matèria. 
Ser participatiu.  
Portar el material necessari per treballar.  

1a avaluació 

Saber saludar, presentar-se, descriure un objecte i una persona, parlar de les aficions i del 

institut, demanar informacions, etc. 

Dominar el present dels verbs regulars i dels irregulars. 

Conèixer el gènere i el nombre dels adjectius 

Conèixer els articles i els pronoms. 

Conèixer el vocabulari de coses personals, roba, colors, adjectius de la descripció, activitats a 

l’aire lliure, dies i mesos, números, esports, assignatures, etc. 

Reconèixer sons, entonacions i accents en francès 

Mostrar interès pel sistema escolar francès, pels símbols francesos i per les persones 

francòfones importants. 

Aprovar els exàmens de les unitats 0,1 i 2. 

2a  avaluació 

Saber opinar, descriure accions, parlar d’ecologia, situar a l’espai, demanar i dir l’edat, parlar 

de la família, donar ordres o consells, expressar la pertinença. 

Dominar la negació i l’imperatiu. 

Conèixer les preposicions de lloc i els possessius. 

Saber fer servir el pronom “on”. 

Conèixer el vocabulari dels verbs d’acció, del reciclatge i l’ecologia, de les parts del cos, de la 

família, dels mitjans de comunicació, etc. 

Reconèixer sons, entonacions i accents en francès 

Mostrar interès per l’ecologia, la geografia francesa, els mitjans de comunicació i la publicitat 

en francès, origen i freqüència dels cognoms francesos. 

Llegir el llibre de lectura i aprovar les tasques relacionades amb ell. 
Aprovar els exàmens de les unitats 3 i 4. 

3a avaluació 

Saber comprar i parlar de la roba, preguntar y dir les causes, preguntar i dir l’hora, parlar de 

les tasques quotidianes, proposar, demanar i rebutjar aliments, parlar dels àpats i de la vida 

quotidiana. 

Dominar els adjectius demostratius, els articles partitius i els verbs pronominals. 

Conèixer la vestimenta parisenca, els monuments, museus, arquitectura, gastronomia, etc. 

Reconèixer i utilitzar sons, entonacions i accents en francès.  

Conèixer el vocabulari de les hores, les formules de cortesia, els aliments, els àpats i les 

activitats quotidianes. 

Aprovar el control d’una pel·lícula. 
Aprovar els exàmens de les unitats 5 i 6. 
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Assignatura: 
Visual i plàstica 

 
  Grup: Segon 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar les feines el dia demanat i de manera acurada. 
Portar la pròpia carpeta-portafoli de plàstica amb totes les activitats ben 
endreçades. 
Portar sempre el material demanat per treballar a l’aula junt amb el llibre 
de text. 
Tenir un comportament adequat a l’aula. 
Col·laborar amb els companys i professors. 

1a avaluació 

Traçar polígons. 
Fer transformacions geomètriques. 
Traçar espirals, tangències i enllaços. 
Comprendre els mapes i els plànols i saber dibuixar-los. 
Conèixer els  diferents sistemes de representació. 
Saber elaborar esquemes gràfics. 
Utilitzar les perspectives isomètriques i cavallera. 
Identificar les il·lusions òptiques. 
Analitzar els missatges i recursos expressius. 
Aprendre a explorar la relació entre fons i figura. 
Saber elaborar pictogrames. 

2a  avaluació 

Relacionar els plans per formar imatges. 
Analitzar plans i línies de composició. 
Reflexionar sobre l’ús del color. 
Treballar el disseny gràfic d’un logotip. 
Elaborar una composició publicitària (crear un cartell). 
Analitzar el procés de creació d’una imatge digital. 
Retocar imatges fotogràfiques i crear composicions artístiques. 
Crear fotomuntatges. 
 

3a avaluació 

Saber llegir les imatges. 
Analitzar anuncis e imatges provocadores. 
Crear una imatge publicitària d’un producte inventat. 
Elaborar la imatge corporativa d’una empresa. 
Analitzar imatges tridimensionals. 
Estudiar el disseny d’un espai interior. 
Planificar espais. 
  

 

 


