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Matemàtiques 
4t 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 els raonaments bàsics dels continguts. 
Realitzar les activitats que es demanen i corregir-les amb precisió. 
Portar el material necessari. 

1a avaluació 

TEMA 1.Utilitzar la relació entre els nombres racionals i els nombres decimals 
periòdics. Reconèixer els nombres irracionals com a nombres decimals il·limitats no 
periòdics. Expressar intervals de nombres reals. Trobar l’error absolut i relatiu d’una 
aproximació. Resoldre problemes de percentatges 
TEMA 2.Determinar el signe d’una potència a partir de la seva base i el seu 
exponent. Calcular potències d’exponent enter. Operar amb potències de base real i 
exponent enter. Reconèixer les parts d’un radical i el seu significat. Obtenir radicals 
equivalents a un de donat. Expressar un radical com a potència d’exponent 
fraccionari i a  la inversa. Operar amb radicals. Racionalitzar expressions amb arrels 
al denominador. Càlcul de logaritmes 
TEMA 3. Sumar i restar polinomis. Multiplicar i dividir polinomis. Aplicar la regla de 
Ruffini per dividir un polinomi entre el monomi (x-a). Comprendre el concepte 
d’arrel d’un polinomi. Obtenir les arrels enteres d’un polinomi a partir dels divisors 
del terme independent. Calcular potències de polinomis. Factoritzar un polinomi. 
Identificar i simplificar fraccions algebraiques. Fer operacions amb fraccions 
algebraiques. 
TEMA 4. Reconèixer les equacions de segon grau i classificar-les. Resoldre equacions 
de segon grau completant quadrats i aplicant la fórmula general. Resoldre 
problemes mitjançant equacions de segon grau. Reconèixer les equacions de primer 
grau amb una incògnita, i els seus elements, resoldre-les i representar-ne el conjunt 
solució. Identificar les inequacions de primer grau amb dues incògnites, i obtenir-ne 
el conjunt solució. 

2a  avaluació 

TEMA 5. Determinar les solucions d’un sistema de dues equacions amb dues 
incògnites gràficament i mitjançant els mètodes de substitució, igualació i reducció. 
Classificar un sistema d’equacions lineals segons el seu nombre de solucions. 
Resoldre sistemes d’equacions no lineals. Resoldre sistemes d’inequacions de 
primer grau amb una incògnita i representar el conjunt solució. Aplicar els sistemes 
d’equacions i inequacions en la resolució de problemes. 
TEMA 6. Reconèixer quan dues figures són semblants. Construir figures semblants. 
Formular i aplicar el teorema de Tales. Reconèixer i dibuixar triangles semblants. 
Conèixer els criteris de semblança de triangles i aplicar-los per determinar la 
semblança en triangles rectangles. Aplicar les tècniques de semblança als problemes 
de càlcul de distàncies entre punts inaccessibles. Estudiar el comportament de la raó 
de semblança entre les superfícies o els volums de figures semblants. 
TEMA 7. Reconèixer i determinar les raons trigonomètriques d’un angle agut. 
Calcular les raons dels angles de 30º, 45º i 60º. Fer servir la relació fonamental de la 
trigonometria. Trobar les raons trigonomètriques d’un angle donat a partir d’una 
d’aquestes raons. Resoldre un triangle rectangle coneixent-ne dos costats o un 
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costat i un angle agut. Utilitzar la calculadora per resoldre problemes 
trigonomètrics. Aplicar la trigonometria en la resolució de problemes reals. 
TEMA 8. Obtenir les coordenades d’un vector a partir de les coordenades dels punts 
origen i extrem. Trobar el mòdul d’un vector, donades les seves coordenades. 
Calcular, gràficament i analíticament, sumes i restes de vectors, i el producte d’un 
vector per un nombre. Obtenir la distància entre dos punts del pla, i calcular el punt 
mitjà d’un segment. Reconèixer i calcular la equació vectorial, paramètriques, 
contínua i general d’una recta. Determinar la posició de dues rectes en el pla. 
Obtenir analíticament distàncies entre dos punts i punts mitjans de segments en el 
pla. Obtenir analíticament rectes que compleixen determinades condicions en el pla. 

3a  avaluació 

TEMA 9. Comprendre el concepte de funció. Expressar una funció de maneres 
diferents: taules, gràfics ...  Obtenir una taula a partir de la gràfica d’una funció, i a 
l’inrevés. Trobar el domini i el recorregut d’una funció, donada la seva gràfica o 
expressió algebraica. Representar i treballar amb funcions definides a trossos. 
Identificar si una funció és continua o no, i reconèixer-ne els punts de discontinuïtat. 
Determinar el creixement o decreixement d’una funció. Obtenir el màxims i els 
mínims d’una funció. Reconèixer si una funció és periòdica i identificar-ne el seu 
període. 
TEMA 10. Distingir les funcions polinòmiques pel seu grau. Identificar els elements 
principals d’una paràbola. Calcular els punts de tall d’una funció de segon grau amb 
els eixos de coordenades. Determinar el creixement i el decreixement d’una funció 
de segon grau. Representar i analitzar qualsevol tipus de funció de segon grau. 
Reconèixer funcions de proporcionalitat inversa i traçar-ne les gràfiques. Funcions 
racionals. 
TEMA 11. Interpretar i representar funcions exponencials. Aplicar les propietats de 
les funcions exponencials en la resolució de problemes. 
Interpretar i representar funcions logarítmiques. Funcions trigonomètriques 
TEMA 12. Reconèixer i classificar variables estadístiques. Construir taules i gràfics 
estadístics. Determinar i interpretar mesures de centralització, de posició i de 
dispersió. 
TEMA 13. Fer servir el mètode del producte i el diagrama d’arbre com a mètodes de 
comptatge. Conèixer i aplicar les propietats dels nombres combinatoris. Distingir 
entre variacions sense repetició i amb repetició. Comprendre el concepte de 
combinacions i distingir-les de les variacions i les permutacions. Calcular el nombre 
de grups que es formen mitjançant variacions, permutacions i combinacions. Aplicar 
la combinatòria en la resolució de problemes de la vida diària. 
TEMA 14. Distingir entre experiments aleatoris i deterministes. Reconèixer els 
esdeveniments d’un experiment aleatori. Distingir quan dos esdeveniments són 
compatibles o incompatibles. Fer servir la relació entre freqüència relativa i 
probabilitat. Calcular la probabilitat d’esdeveniments equiprobables mitjançant la 
regla de Laplace. Trobar probabilitats d’esdeveniments compatibles i incompatibles. 
Aplicar la probabilitat en situacions de la vida quotidiana. 
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Socials  
4t 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 sobre les fonts amb el màxim de cura possible. 
Portar el material necessari per treballar. 
 

1a avaluació 

Repassar el segle XVIII i el concepte del ‘Antic Règim, la seva societat i 
economia. 
Entendre els nous moviments liberals de finals del segle XVIII. 
Conèixer la figura de Goya. 
Aprendre la Revolució Francesa i les seves etapes. 
Conèixer les especificitats de la Revolució Americana i la independència 
d’Iberoamèrica. 
Aprendre la Revolució industrial: causes, desenvolupament i conseqüències. 
Conèixer els esdeveniments històrics d’Espanya i Catalunya al segle XIX i més 
concretament, la industrialització a Catalunya. 
Conèixer el concepte de nacionalisme i descobrir la colonització del segle XIX. 

2a  avaluació 

Aprendre les causes, desenvolupament i conseqüències de la Primera Guerra 
Mundial. 
Conèixer el “crack del 29”. 
Aprendre les causes, desenvolupament i conseqüències de la Revolució 
soviètica. 
Conèixer les causes i el sorgiment dels feixismes a l’Europa de principis del 
segle XX. 
Aprendre les causes, desenvolupament i conseqüències de la Segona Guerra 
Mundial. 
Conèixer la Segona República espanyola i les característiques polítiques de 
principis del segle XX a Espanya i Catalunya. 
Aprendre les causes, desenvolupament i conseqüències de la Guerra Civil 
espanyola. 

3a avaluació 

Entendre el concepte de guerra freda i reconèixer els dos blocs: capitalista i 
comunista. 
Conèixer el procés de descolonització. 
Conèixer els canvis geopolítics derivats de la guerra freda. 
Reconèixer noves potències mundials. 
Aprendre com vivia la societat espanyola i catalana sota el franquisme. 
Entendre els nous canvis polítics de principis del segle XXI. 
Entendre el concepte de globalització. 
Aprendre les característiques sociopolítiques d’Espanya i Catalunya arrel de 
la transició democràtica. 
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Castellà  
4t ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar las actividades a tiempo, de forma adecuada. 
Participar en clase, implicarse, mostrar interés y tener una actitud 
positiva.  
Presentar las redacciones de las diferentes tipologías trabajadas. 
Realizar una lectura comprensiva de  la obra propuesta en cada trimestre 
e interaccionar en las sesiones de control (clases de lectura orientadas a la 
crítica). 
Presentar un dossier trimestral con las actividades realizadas, 
completadas y corregidas.  
Traer el material necesario para seguir la actividad adecuadamente. 
 

1a avaluació 

 
-Reconocer, analizar y comprender  la estructura básica de un texto  y sus 
recursos: ¿qué es un texto y qué no? 
-Aprender a utilizar los signos de puntuación coma, punto y coma, dos 
puntos y comillas correctamente. 
-Distinguir palabras patrimoniales  y cultismos. 
-Distinguir las diferentes clases de palabras, sintagmas y complementos 
verbales. 
-Adquirir conocimientos básicos de las etapas literarias de la Ilustración, 
Romanticismo y Realismo. 
 
Leer y participar en la lectura crítica y comprensiva de Fahrenheit 451, 
Road Bradbury. 

2a  avaluació 

 
-Estudiar las características de los textos descriptivos, instructivos y 
expositivos y saber reconocerlos. 
-Aprender los procesos de creación de palabras nuevas (prefijación, 
sufijación). 
-Identificar qué es una oración y qué clases existen. 
-Saber reconocer una oración compuesta y analizar sintácticamente sus 
partes. 
-Reconocer los mecanismos de formación de palabras y saber utilizarlos.  
-Distinguir locuciones de frases hechas, y conocer algunas de las más 
usuales en castellano. 
-Adquirir conocimientos básicos de las etapas literarias del Modernismo, 
Generación del 98, Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27. 
 
Leer y participar en la lectura crítica y comprensiva de Don Quijote, de 
Miguel de Cervantes (I). 
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3a avaluació 

 
-Estudiar las características de los textos argumentativos, dialogados y 
periodísticos. 
-Conocer los conceptos polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia, 
hiperonimia e hiponimia como procesos de ampliación de vocabulario. 
-Distinguir oraciones coordinadas de oraciones yuxtapuestas.  
-Reconocer y analizar oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. 
-Adquirir conocimientos básicos de las etapas literarias de la Literatura de 
Posguerra (poesía, novela y teatro). 
 
Leer y participar en la lectura crítica y comprensiva de Don Quijote, de 
Miguel de Cervantes (II). 
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Català  
4t 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 un text narratiu. Reflexionar a partir d’una lectura. 
Comprendre instruccions administratives. Escriure referències 
bibliogràfiques. Identificar i aplicar els pronoms febles. Conèixer l’ús de el 
o al i els o als. Aplicar vocabulari nou sobre el pas del temps. Conèixer les 
característiques principals de la literatura de la Renaixença i algun dels 
seus autors. 
Reconèixer les característiques d’un personatge del text llegit. 
Comprendre el vocabulari usat en la publicitat de serveis. Comprendre un 
prospecte d’una publicitat de serveis. Fer servir les combinacions de 
pronoms febles. Fer servir correctament pel o per als, pels o per als. 
Ampliar el vocabulari sobre la societat de la informació. Conèixer les 
característiques de la narrativa del segle XIX. 
Comprendre expressions d’un text llegit. Interpretar pictogrames. 
Comprendre una factura. Conèixer i saber utilitzar les combinacions de 
pronoms febles. Usar correctament des de… i fins a… Ampliar el vocabulari 
sobre l’ecologisme. Conèixer les característiques del Modernisme. 
Relacionar la literatura amb altres representacions artístiques. 
 
Lectura obligatòria: “Terra Baixa” Àngel Guimerà 

2a  avaluació 

Extreure informació d’un text escrit. Conèixer l’estructura d’una 
sol·licitud. Saber redactar una sol·licitud. Reconèixer els tipus d’oracions 
compostes. Conèixer el mecanisme de la juxtaposició. Fer servir 
adequadament tan i tant. Ampliar el vocabulari sobre la globalització. 
Conèixer les característiques principals del noucentisme. Comprendre un 
poema. 
Llegir i comprendre un text informatiu. Reflexionar a partir del contingut 
d’un text llegit. Comprendre un exemple de publicitat institucional. 
Valorar una campanya institucional. Reconèixer les classes de coordinació. 
Saber coordinar oracions. Consolidar l’ús de sinó o si no. Ampliar el 
vocabulari sobre la salut. Conèixer el període de les avant-guardes de 
principis del segle xx. 
Reflexionar a partir d’un text llegit. Redactar una carta de reclamació. 
Conèixer els tipus de subordinacions. Saber formar subordinades 
substantives. Conèixer la pronominalització de proposicions substantives. 
Fer servir correctament que i què. Ampliar el vocabulari sobre el consum. 
Conèixer la literatura dels anys vint i trenta del segle xx. 
Lectura obligatòria: “Ara que estem junts” Roc Casagran 
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3a avaluació 

Llegir i comprendre un article. Reflexionar a partir de la lectura d’un 
article. Comprendre l’ús de les infografies. Interpretar gràfics en 
infografies. Reconèixer la subordinació adjectiva i els tipus de proposicions 
adjectives. Comprendre l’ús dels pronoms relatius. Fer servir 
correctament que i què. Ampliar el vocabulari sobre el voluntariat. 
Conèixer la literatura de la guerra, l’exili i la postguerra. 
Reflexionar a partir de la lectura d’un text. Redactar un currículum i una 
carta de presentació. Conèixer la subordinació adverbial. 
Conèixer les proposicions adverbials circumstancials. Aprendre estratègies 
per evitar errades amb expressions homòfones. Ampliar el vocabulari 
sobre les maneres de viure. Conèixer la literatura catalana dels anys 
seixanta i setanta del segle xx. 
Comprendre una lectura de viatges. Reconèixer diferents pàgines web. 
Saber organitzar un viatge mitjançant Internet. Conèixer les proposicions 
adverbials oracionals i els tipus que hi ha. Usar correctament per què i 
perquè. Ampliar el vocabulari sobre el turisme. Conèixer les 
característiques de la literatura actual 
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Tecnologia 
4t ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

o Presentar les feines el dia demanat i de manera acurada. 
o Presentar el dossier  amb totes les activitats ben endreçades. 
o Portar sempre el material demanat per treballar a l’aula junt amb el llibre de 
text. 
o Crear comptes i fer servir eines informàtiques bàsiques com: correu (gmail), 
emmagatzematge de dades (dropbox), Blog de la assignatura, plataforma 
d’entrega telemàtica (Edmodo). 
o Realitzar les pràctiques i projectes assignats de forma autònoma y 
demostrant habilitats de treball en equip. 
o Tenir un comportament adequat a l’aula. 
o Col·laborar amb els companys i professor. 

1a avaluació 

TEMA 1 (Tema 4 del llibre) Electrònica analògica. 

o Circuits electrònics analògics senzills, reconeixent-ne els components 

bàsics, la simbologia i el funcionament. Realització de càlculs. 

o Aplicacions de l’electrònica a processos tècnics i aparells. 

o Simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics digitals i 

dissenyar circuits Analògics.  

o Disseny i implementació de circuits electrònics que compleixin o realitzin una 

funció determinada. 

o Realització de pràctiques per parelles o projectes en grup petit (4 o 5 

membres). 

 

TEMA 2 (Tema 7 del llibre) Pneumàtica i hidràulica. 

o Components dels sistemes pneumàtic i hidràulic, reconeixent-ne la 

simbologia i els principis de funcionament. 

o Pneumàtica i hidràulica aplicada a la indústria i altres entorns tècnics. 

o Simuladors per analitzar el funcionament de circuits pneumàtics i hidràulics. 

o Realització de pràctiques per parelles o projectes en grup petit (4 o 5 

membres). 

2a  avaluació 

TEMA 3 (Tema 5 del llibre) Electrònica digital. 

o Àlgebra de Boole i portes lògiques. 

o Circuits electrònics digitals senzills, reconeixent-ne els components bàsics, la 

simbologia i el funcionament. Realització de càlculs. 

o Aplicacions de l’electrònica a processos tècnics i aparells. 

o Simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics digitals i 

dissenyar circuits digitals.  

o Disseny i simulació de circuits electrònics que compleixin o realitzin una 

funció determinada. 

o Realització de pràctiques per parelles o projectes en grup petit (4 o 5 

membres). 

 

TEMA 4 (Tema 6 del llibre) Control automàtic i robòtica. 

o Elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament. 

o Sistemes automàtics: components i funcionament. 

o Tecnologia de control en les instal·lacions dels habitatges i en la indústria. 

o Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. L’ordinador com a 
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element de programació i control. 

o Simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes 

automàtics i fer-ne el disseny. 

o Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. 

Elements mecànics i elèctrics necessaris per al seu moviment. 

o Disseny, construcció i programació de robots. 

o Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament 

tecnològic al llarg de la història. 

o Programació en entorns visuals (Visualino) i en entorn textual (IDE arduino). 

o Realització de pràctiques per parelles o projectes en grup petit (4 o 5 

membres). 

3a avaluació 

TEMA 5 (Tema 1 del llibre) Comunicacions. 

o Elements i dispositius de comunicació amb fils i sense: connexions i 

intercanvi d’informació. 

o Tipologia de xarxes de comunicació. 

 

TEMA 6 (Tema 3 del llibre) Instal·lacions. 

o Elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació, 

característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. 

o Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la simbologia 

corresponent i el reconeixement de la normativa de seguretat. Identificació del 

cost dels serveis bàsics. 

o Tècniques bàsiques i materials de manteniment i reparació d’un habitatge. 

Tècniques de manteniment i reparació en situacions concretes. Avantatges de 

la utilització de nous materials als habitatges. Mesures de seguretat a 

l’habitatge. 

o Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: arquitectura 

bioclimàtica i domòtica 
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Educació Física 
4t 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. 
Saber les normes bàsiques del voleibol. Saber jugar des del 2x2 al 6x6. 
Conèixer i utilitzar diferents estratègies col·lectives bàsiques per resoldre 
situacions tàctiques de joc ofensiu i defensiu. 
Realitzar correctament les accions d’atac i defensa ( com el servei, el toc 
de dits, rematada, toc d’avantbraç i bloqueig). 
Tenir coneixements bàsics sobre l’alimentació i la dieta equilibrada. 
Conèixer la correcte posició corporal i els beneficis per la salut que te. 
Conèixer el ioga, per què s’utilitza i els seus beneficis. 
Conèixer les diferents disciplines de l’atletisme. I saber realitzar-les. 
 

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 des del 1x1 al 6x6. 
Saber realitzar correctament les accions d’atac i defensa (marcatge i 
desmarcatge, passada, llançament, bot, recepció...). Conèixer els diferents 
sistemes ofensius i defensius. 
Conèixer els sistemes i mètodes d’entrenament aplicats a les QFB 
(Qualitats Físiques Bàsiques) 
Conèixer el concepte d’interpretació i coreografia. 
Conèixer el concepte d’educació física i emocional. 
 

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 normes bàsiques del bàdminton. Saber jugar el 1x1 i el 2x2. 
Saber realitzar diferents tipus d’accions d’atac i defensa (tocs i recepcions) 
Saber les regles principals del beisbol. Saber realitzar i conèixer les accions 
tècniques i tàctiques (colpejar la pilota amb el bat, recepció de la pilota, 
quan canviar de base,...).  
Conèixer i classificar diferents tipus d’esports urbans.  
Conèixer i realitzar diferents tipus de competicions (classificatòries, 
eliminatòries, lligues,...). 
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Club de lectura 
4t 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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Visual i plàstica 
4t ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar les feines el dia demanat i de manera acurada. 
Portar la pròpia carpeta-portafolis 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 

Interpretar els missatges de les imatges. 
Observar els procés de creació d’un logotip. 
Analitzar imatges. Observar diferents interpretacions. 
Observar un procés de disseny. 
Llegir imatges 
Aplicar el retoc fotogràfic. 
Observar obres de Land art. 
Acotar figures tridimensionals. 
 

2a  avaluació 

Reconèixer la projecció d’un pla. 
Conèixer la perspectiva cavallera. 
Estudiar la perspectiva cònica. 
Utilitzar la llum en el disseny.. 
Conèixer dissenys de rellotges. 
Conèixer el fullet divulgatiu. 
Identificar estils i tècniques en el símbol gràfic. 
Observar dos pols oposats del disseny gràfic: l’estètica nítida enfront de la 
descarnada. 

3a avaluació 

Identificar els plans cinematogràfics.  
Comparar pel·lícules d’animació.  
Analitzar animacions. 
Analitzar imatges virtuals. 
Observar un simulador de vol. 
Conèixer diferents materials i tècniques. 
Observar tècniques de gravat. 
Reconèixer l’obra tridimensional. 
Conèixer les instal·lacions, espais d’expressió i llibertat. 
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Anglès  
4t ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Aprovar els exàmens.  
Lliurar  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 el següent vocabulari: life story, verb patterns, skills and abilities, 
adjective suffixes, people in our lives, word building. 
Fer servir: past simple, past continuous, past perfect, used to, time expressions, 
present perfect with just, already, yet, present perfect continuous with for and 
since, how long?, future forms, future continuous and future perfect. 
Saber escriure una carta informal, una carta de presentació, una sol.licitud de 
treball, un assaig amb avantatges i desavantatges. 
Reconèixer sons, entonacions i accents en anglès. 

Aprovar els exàmens i proves de les unitats 1, 2 i 3. 

2a  avaluació 

Conèixer el vocabulari: holidays, extreme adjectives, healthy hàbits, education, 

Technology, uses of get. 

Fer servir: Gerunds and infinitives, get and be used to, modals of ability and 

permision, must, mustn’t have to, don’t have to , had to and didn’t have to, 

definint and non-defining relative clauses, passive and have something done. 

Saber escriure: una descripció d’un lloc, un tríptic i una ressenya. 

Reconèixer sons, entonacions i accents en anglès. 

Llegir el llibre de lectura i aprovar les tasques relacionades amb ell. 
Aprovar els exàmens i proves de les unitats 4, 5 i 6. 
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3a avaluació 

Conèixer el vocabulari per descriure persones, phrasal verbs, estadística, prefixos, 

emocions, objectes antics. 

Fer servir els condicionals, unless, estil indirecte, diferenciar say de tell, modals de 

deducció en present i passat. 

Saber escriure un assaig d’opinió, un informe, una narració. 

Reconèixer sons, entonacions i accents en anglès. 

Llegir el llibre de lectura i aprovar les tasques relacionades amb ell. 
Aprovar els exàmens i proves de les unitats 7, 8 i 9. 
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Física i Química 
4t ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Lliurar les tasques en el termini predeterminat 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. 
Mostrar una actitud constructiva envers la matèria: respecte, interès, motivació, 
participació, col·laboració, ... 
Portar el material indicat pel professor. 

1a avaluació 

TEMA 0. Formulació i nomenclatura 
Conèixer la nomenclatura i saber formular els compostos inorgànics. 
Conèixer la nomenclatura i saber formular els compostos orgànics. 
TEMA 1. Magnituds i unitats 
Coneix la importància de les fonts d’informació en la recerca científica. 
Coneix les passes que hi ha des de la hipòtesi fins a la llei o teoria científica. 
Discrimina les magnituds escalars de les vectorials. 
Coneix el Sistema Internacional d’unitats. 
Sap aplicar les equacions de dimensions. 
Discrimina els errors absoluts de mesura i els errors relatius de mesura. 
Analitza mesures. 
Utilitza un full de càlcul per representar les dades d’una taula. 
Duu a terme una anàlisi ètica. 
Reconeix la relació entre la concentració i la densitat d’una solució. 
TEMA 2. Àtoms i taula periòdica 
Coneix les partícules de l’àtom i les seves característiques: l’electró, el neutró i el 
protó. 
Coneix els diversos models atòmics proposats al llarg de la història. 
Coneix la configuració electrònica dels àtoms. 
Associa les propietats dels elements amb l’estructura electrònica. 
Coneix el criteri de classificació dels elements en la taula periòdica. 
Comprèn les propietats periòdiques dels elements. 
Identifica transicions entre nivells energètics d’un àtom. 
Duu a terme una anàlisi científica. 
Coneix les propietats dels metalls. 

2a  avaluació 

TEMA 3. Enllaç químic 
Identifica, diferencia i explica els diversos enllaços químics a les substàncies. 
Coneix l’enllaç iònic i les seves propietats covalents i metàl·liques. 
Coneix l’enllaç covalent i les seves propietats. 
Coneix l’enllaç metàl·lic i les seves propietats. 
Reconeix els diferents enllaços entre molècules de les substàncies moleculars. 
Identifica els enllaços entre àtoms. 
Duu a terme una anàlisi científica. 
Coneix les propietats de les substàncies i l’enllaç. 
TEMA 4. Química del carboni 
Aprèn les característiques bàsiques del carboni. 
Diferencia entre alcans, alquens i alquins. 
Coneix els compostos oxigenats. 
Coneix els compostos nitrogenats. 
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Coneix els glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics. 
Analitza biomolècules. 
Duu a terme una anàlisi científica. 
Sap fabricar un fàrmac. 
TEMA 5. Reaccions químiques 
Sap utilitzar la teoria de les col·lisions per explicar els canvis químics. 
Relaciona l’intercanvi d’energia en les reaccions amb la ruptura i formació 
d’enllaços en reactius i productes, i ho representa gràficament. 
Coneix els factors que influeixen en la velocitat de reacció. 
Coneix el mol. 
Representa reaccions químiques a través d’equacions químiques. 
Fa càlculs estequiomètrics de massa i volum en reaccions químiques. 
Analitza visualment una reacció química. 
Duu a terme una anàlisi ètica. 
Coneix la llei de la conservació de la massa. 
TEMA 6. Exemples de reaccions químiques 
Identifica àcids i bases i en coneix el comportament. 
Mesura l’acidesa o basicitat d’un medi. 
Coneix les reaccions de neutralització. 
Coneix les reaccions de combustió. 
Coneix les reaccions de síntesi. 
Comprèn les implicacions que tenen diverses activitats humanes en el medi 
ambient. 
Analitza les reaccions químiques que es produeixen en un catalitzador. 
Duu a terme una anàlisi científica. 
Fa una valoració d’un antiàcid. 

3a  avaluació 

TEMA 7. El moviment 
Coneix els conceptes bàsics relatius al moviment. 
Diferencia entre velocitat mitjana i velocitat instantània. 
Coneix el moviment rectilini uniforme (MRU). 
Coneix el moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA). 
Coneix el moviment circular uniforme (MCU). 
Sap expressar gràficament algunes observacions. 
Analitza el traçat d’un circuit. 
Duu a terme una anàlisi ètica. 
Mesura la velocitat instantània en un MRUA. 
TEMA 8. Les forces 
Reconeix els efectes de les forces que actuen sobre els cossos. 
Diferencia entre les diverses forces que hi ha sobre cossos en moviment. 
Coneix els tres principis de la dinàmica de Newton. 
Relaciona les forces i el moviment. 
Sap per què es peralten els revolts. 
Duu a terme una anàlisi ètica. 
Coneix el principi fonamental de la dinàmica. 
TEMA 9. Forces gravitatòries 
Identifica el pes com una força gravitatòria. 
Comprèn que la caiguda lliure dels cossos i el moviment orbital són dues 
manifestacions de la llei de gravitació universal. 
Coneix la relació entre el pes i l’acceleració de la gravetat. 
Coneix el moviment dels planetes i els satèl·lits. 
Identifica les aplicacions pràctiques dels satèl·lits artificials. 
Identifica la problemàtica plantejada per les escombraries espacials que generen. 
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Analitza imatges astronòmiques. 
Duu a terme una anàlisi ètica. 
Coneix la força centrípeta. 
TEMA 10. Forces en els fluids 
Distingeix entre pressió i força. 
Coneix la pressió hidrostàtica. 
Coneix la pressió atmosfèrica. 
Entén el principi de Pascal i en coneix les aplicacions. 
Justifica la pèrdua aparent de pes dels cossos en introduir-los en els líquids. 
Entén el concepte de flotabilitat d’alguns cossos. 
Coneix la física de l’atmosfera. 
Analitza les forces que intervenen en un experiment. 
Duu a terme una anàlisi ètica. 
Coneix el principi d’Arquímedes. 
TEMA 11. Treball i energia 
Descriu com s’intercanvia l’energia, de forma mecànica i de forma tèrmica. 
Sap què és el treball. 
Defineix energia mecànica i en coneix els aspectes sota els quals es presenta. 
Explica la conservació de l’energia mecànica en situacions senzilles. 
Coneix el concepte de potència i de rendiment. 
Analitza les transformacions energètiques en un telèfon. 
Duu a terme una anàlisi ètica. 
Conserva l’energia mecànica. 
TEMA 12. Energia i calor 
Diferencia clarament els conceptes de calor i temperatura. 
Coneix els efectes de la calor. 
Distingeix els conceptes de calor específica i calor latent. 
Comprèn el significat del principi de conservació de l’energia i l’aplica a 
transformacions energètiques quotidianes. 
Descriu el funcionament de les màquines tèrmiques. 
Comprèn el concepte de rendiment en una màquina. 
Analitza una taula sobre la sensació tèrmica. 
Duu a terme una anàlisi científica. 
Mesura la calor específica d’un metall. 
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Biologia i 
Geologia 

4t 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  
Realitzar les pràctiques de laboratori que es demanen 
Participar en la correcció de les activitats a l’aula i al laboratori 
Presentar tots els dossiers dels temes que es treballin (apunts, activitats, 
pràctiques de laboratori) 
Tenir un comportament adequat a l’aula i al laboratori de pràctiques 
Portar el material necessari 

1a avaluació 

 
TEMA 1.  Estructura i dinàmica de la Terra.  Saber: L’origen del sistema solar i 
de la Terra. L’estudi de l’estructura interna de la Terra. El model geodinàmic. El 
motor intern de la Terra. Moviments verticals de la litosfera. La tectònica de 
plaques. Saber fer: Interpretar el magnetisme romanent. Interpretar els mapes 
bari mètrics 
TEMA 2. Tectònica i relleu. Saber. Vores convergents. Vores divergents i vores 
de cisalla. Fenòmens intraplaca. Els punts calents. Interacció entre la dinàmica 
interna i externa. El cicle de les roques. Plegaments. Diàclasis i falles. La 
representació dels relleu. Els mapes topogràfics. Saber fer: Elaborar un perfil 
topogràfic. Identificar les característiques dels cràters d’impacte 
TEMA 3. La història del nostre planeta . Saber . Idees històriques sobre l’edat 
de la Terra. Actualisme i uniformisme. Què ens diuen els fòssils?. La mesura del 
temps geològic. Geocronologia relativa. Geologia històrica. El precambrià. El 
passat més llunyà. El Paleozoic. La diversitat de la vida. El Mesozoic. L’era dels 
rèptils. El Cenozoic. L’era dels mamífers. Saber fer. Emprar el mètode 
radiomètric del potassi-argó. Interpretar icnites 
 

2a  avaluació 

TEMA 4. Estructura i dinàmica dels ecosistemes. Saber. L’estructura d’un 
ecosistema . Factors abiòtics i adaptacions. Límits de tolerància i factors 
limitants. Hàbitat i nínxol ecològic. Les relacions biòtiques. Les poblacions en 
els ecosistemes. Les relacions alimentàries. Les piràmides tròfiques. Energia i 
matèria en els ecosistemes. El cicle del carboni. El cicle del nitrogen. Els cicles 
del fòsfor i del sofre. Evolució dels ecosistemes. Saber fer:  Mesurar factors 
abiòtics en ecosistemes terrestres i aquàtics  
TEMA 5. L’activitat humana i el medi ambient. Saber. Els recursos naturals. 
Impactes i activitats humanes sobre els ecosistemes. Impactes negatius sobre 
l’atmosfera. Impactes negatius sobre la hidrosfera. Impactes negatius sobre el 
sòl. Impactes negatius sobre la biosfera. La superpoblació i les seves 
conseqüències. El desenvolupament sostenible. Els residus. El reciclatge. Fonts 
d’energia renovables. Saber fer: Aprendre a separar residus. Mesurar la 
petjada ecològica 
TEMA  6. L’organització cel·lular dels éssers vius. Saber: La teoria cel·lular. Els 
tipus cel·lulars i la seva relació evolutiva. La cèl·lula eucariota. El nucli cel·lular- 
El cicle cel·lular. Els cromosomes. La divisió cel·lular. La meiosi. Saber fer:  
Observar les fases de la mitosi. Fer i interpretar cariotips 
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3a avaluació 

 
 TEMA 7. Herència genètica. Saber: Mendel i l’estudi de l’herència. El 
naixement de la genètica. Les lleis de Mendel. Resoldre problemes de genètica  
Dominància incompleta i codominància. La teoria cromosòmica. Genètica 
humana. La determinació genètica del sexe. Trastorns d’origen genètic. 
Prevenció i diagnòstic de trastorns genètics. Saber fer: Dur a terme un 
encreuament prova. Resoldre un problema amb dos caràcters. Resoldre 
problemes sobre l’herència lligada al cromosoma X  
TEMA 8. La informació i la manipulació genètica. Saber: L’ADN i els àcids 
nucleics. La replicació de l’ADN. De l’ADN A les proteïnes. Com s’expressa la 
informació genètica. Les mutacions. Biotecnologia i enginyeria genètica. 
Tècniques d’enginyeria genètica. Aplicacions biotecnològiques. La clonació i les 
cèl·lules mare. El projecte Genoma Humà. Bioètica 
TEMA 9. L’origen i evolució de la vida. Saber : L’Origen de la vida. L’Origen de 
la biodiversitat. Lamarck i l’herència dels adquirits. Darwin i Wallace. La 
selecció natural. Bases genètiques de la variabilitat. Mecanisme evolutius més 
comuns. Proves a favor de l’evolució. Adaptació i especiació. Models 
evolucionistes actuals. Hominització. Evolució humana. Saber fer: Interpretar 
la distància evolutiva entre espècies. Interpretar un arbre filogenètic 
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Llatí  
4t ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

 
Portar el material necessari.  
Mostrar interès vers la matèria i ser participatiu. 
Elaborar un dossier amb tota la feina realitzada de forma adequada. 
Aprovar els exàmens. 
Fer diàriament els deures. 
Realitzar les feines extres (d´ampliació) segons els seus interesos.  

 

1a avaluació 

Comprendre la llengua llatina com un sistema i el concepte declinació.  
Aprendre a declinar paraules de la 1a i la 2ºdeclinació. 
Familiaritzar-se amb l´estructura oracional. 
Iniciar-se a la traducció d´oracions sencilles. 
Reconèixer i  utilitzar el vocabulari de les unitats treballades.(t.1-2) 
Conèixer i saber explicar els mites treballats a classe. 
Exposar. Crar una activitat d´ampliació que vinculi la mitologia a la realitat.  
 

2a  avaluació 

Aprendre a declinar paraules de la 3a declinació. 
Traduïr d´oracions sencilles  
Conèixer les formes de present i pret.imperfet de les quatre conjugacions 
verbals.   
Reconèixer i  utilitzar el vocabulari de les unitats treballades.(t.3-4) 
Conèixer i saber explicar els mites treballats a classe. 
Apendre el vocabulari temàtics i el vocabulari de les unitats treballades.  
Exposar. Crar una activitat d´ampliació que vinculi la mitologia a la realitat. 
 

3a avaluació 

Aprendre a declinar paraules de la 4a i la 5ºdeclinació 
Traduïr  oracions simples que continguin paraules de les declinacions 
treballades  i els  verbs dels temps verbals estudiats (present, 
pret.imperfecte i futur). 
Conèixer la poesia amorosa i ser capaç de recitar un poema de memòria. 
Reconèixer i  utilitzar el vocabulari de les unitats treballades.(t.5-6) 
Conèixer i saber explicar els mites treballats a classe. 
Ser capaç de crear un diàleg i reproduir-lo oralment. 
Exposar. Crar una activitat d´ampliació que vinculi la mitologia a la realitat. 
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TIC 
4t ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

o Presentar les feines el dia demanat i de manera acurada. 
o Presentar el dossier  amb totes les activitats ben endreçades. 
o Portar sempre el material demanat per treballar a l’aula junt amb el 
llibre de text. 
o Crear comptes i fer servir eines informàtiques bàsiques com: correu 
(gmail), emmagatzematge de dades (dropbox), Blog de la assignatura, 
plataforma d’entrega telemàtica (Edmodo). 
o Realitzar les pràctiques proposades  de forma autònoma y demostrant 
habilitats de treball en equip. 
o Tenir un comportament adequat a l’aula. 
o Col·laborar amb els companys i professor. 

1a avaluació 

Tema 1 (Temes 4, 5, 6 i 7 del llibre) Organització, disseny i producció 

d’informació digital 

o Creació i disseny de documents de text i de fulls de càlcul que incloguin 

opcions avançades de funcionalitat. 

o Creació i gestió de bases de dades: consulta, organització i generació de 

documents. 

o Tècniques d’imatge física a través de perifèrics d’entrada. 

o Tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva 

aplicació, modificació de la mida de les imatges i selecció de fragments, 

creació de dissenys gràfics i alteració dels paràmetres de les fotografies 

digitals. 

o Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Formats 

d’emmagatzematge. 

o Continguts multimèdia creats amb aplicacions informàtiques. Publicació i 

difusió de continguts. 

o Elements multimèdia en estructures hipertextuals. 

o Presentacions amb elements multimèdia. 

o Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicacions. 

o Valoració de l’accessibilitat de la informació. 
 

2a  avaluació 

Tema 2 (Temes 2 i 3 del llibre) Sistemes operatius. 

o Tipologia i característiques dels sistemes operatius. 

o Gestió de programari de propòsit general: instal·lació, desinstal·lació i 

optimització. 

Tema 3 (Temes 1, 8 i 10 del llibre) Xarxes de comunicació. 

o Xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i permisos. 

Identificació de recursos compartits. 

o Connexions sense fil i intercanvi d’informació entre dispositius mòbils. 

o Informació i comunicació com a fonts de comprensió i transformació de 

l’entorn social: comunitats virtuals, globalització, interacció a Internet, 

xarxes socials. 

o Mesures de seguretat en l’ús d’Internet i de les xarxes socials, amb 

atenció a la dimensió de gènere. 

o Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació. 

o Hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els 

entorns virtuals. 

o Hàbits orientats a l’ús responsable de la xarxa. 

o Canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, música, vídeo, 
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ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats d’intercanvi.  

 

3a avaluació 

Tema 4 (Activitats proposades per el professor) Programació d’aplicacions. 

o Tipologies de llenguatges de programació. 

o Estructures de programació comunes: condicionals i repeticions. 

o Funcions d’integració a programes. 

o Disseny i realització de programes per a diferents dispositius: fixos i 

mòbils. 

Programar aplicacions  informàtiques en entorn visual (AppInventor). 

Programació en entorns textuals (IDE arduino). Constants i variables. 

Operadors aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació. Funcions. 

Estructures Condicionals. Estructures de repetició. Tècniques de depuració 

de programes. Realització de programes simples aplicant estructures de 

programació senzilles.  
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Francès 
4t 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 descriure un animal i una persona, de la nacionalitat, parlar de la tornada al institut, de 

les seves  activitats, etc. 

Dominar el present dels verbs regulars i dels irregulars. 

Conèixer els articles contractes amb les preposicions “a” i “de”, preposicions de lloc, pronoms 

interrogatius, etc. 

Conèixer el vocabulari de la roba, professions, adjectius de la descripció, activitats a l’aire 

lliure, dies i mesos, números,  etc. 

Reconèixer sons, entonacions i accents en francès 

Mostrar interès per les persones francòfones importants, receptes, etc. 

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

2a  avaluació 

Saber acceptar o rebutjar una invitació, comprar, explicar una recepta,  expressar la 

pertinença, la quantitat, parlar de la seva casa i de la seva habitació. 

Explicar fets en passat. 

Conèixer les preposicions de lloc i els possessius. 

Saber fer servir el pronom “on”. 

Conèixer el vocabulari dels aliments, receptes, botigues, estances d’una casa, etc. 

Reconèixer sons, entonacions i accents en francès 

Mostrar interès per la cuina francesa, cases insòlites i les festes tradicionals franceses. 

Saber esriure una invitació a una festa. 

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

3a avaluació 

Saber demanar en un restaurant, parlar dels seus hàbits d’alimentació, de les estacions, del 

temps, proposar, demanar i rebutjar aliments, parlar dels àpats, etc. 

Dominar el “passé composé”, el pronom “en” i els articles partitius. 

Conèixer la literatura i el cinema francès, llos excepcionals de França, etc. 

Reconèixer i utilitzar sons, entonacions i accents en francès.  

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

quotidianes, animals de la sabana, el temps, etc. 

Aprovar el control d’una pel·lícula. 
Aprovar els exàmens de les unitats 5 i 6. 
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Ètica 
4t ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Realitzar els treballs en grup i complir tots els terminis d’entrega de les diferents 
feines de les que consta. 
Fer els deures i finalitzar les feines extres.   
Tenir una actitud positiva vers la matèria. 
Ser participatiu.  
Portar el material necessari per treballar.  

1a avaluació 

Conèixer i saber definir els conceptes de la identitat personal, el determinisme i la 

llibertat. 

Reconèixer les emocions i els sentiments i entendre la intel·ligència emocional. 

Aprendre a utilitzar la raó i la raó cordial. 

Cooperació i motivació en el treball en grup. 

Saber participar en un debat. 

Reflexionar sobre la importància de les relacions humanes. 

Exposicions dies internacionals i temari per grups. 

Conèixer els temes de les unitats 1, 2, 3. UNITAT 1: Passo d'anar-hi! UNITAT 2: 

Preservem la identitat; UNITAT 3: Desmuntem prejudicis. 

 

2a  avaluació 

Aprendre a viure en convivència.  
Conèixer i saber definir els conceptes de la dignitat i la moralitat. 
Aprendre la tradició aristotèlica, la tradició hedonista, la tradició Kantiana  i la 
tradició dialògica. 
Cooperació i motivació en el treball en grup. 

Desenvolupar-se en la recerca d’informació. Aprendre a analitzar la informació. 
Conèixer els temes de les unitats 4, 5 i 6. UNITAT 4: Vull ser músic! UNITAT 5: Hi 
soc, hi ets!; UNITAT 6: Escoltar, parlar, pactar. 
Exposicions dies internacionals i temari per grups. 

 

3a avaluació 

Conèixer, aprendre i analitzar els drets humans. 
Conèixer l’ètica en el món polític.  
Aprendre el sentit de les lleis de la autoritat. 
Presentació i reflexió final sobre el treball desenvolupat al llarg del curs. 
Conèixer els temes de les unitats 7, 8, 9 i 10. UNITAT 7: Som agents de pau. 
UNITAT 8: Anem al museu; UNITAT 9: Parlem en públic; UNITAT 10: Que no hi falti 
ningú! 

 


