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BATXILLERAT 
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CURS 21-22 
 

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 
 

CONTINGUTS 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

Dimensió estètica i literària 
Participació en converses sobre textos literaris 
 
∙ Gestió fluida i espontània de les interaccions orals en la realització 
de comentaris literaris i per a la construcció del coneixement. 
∙ Ús de les estratègies necessàries per adequar-se en cada moment 
als altres participants en la interacció i per col·laborar-hi eficaçment. 
∙ Ús de les estratègies necessàries per prendre la paraula o 
intervenir en el moment adequat i col·laborant perquè la interacció 
sigui reeixida; també per defensar els punts de vista personals 
sobre literatura amb precisió i respecte vers les altres persones. 
∙ Participació en converses sobre literatura amb flexibilitat i eficàcia, 
matisant les opinions pròpies i responent adequadament en 
situacions d'humor, doble sentit, formals o de caire col·loquial. 
∙ Coneixement del registre oral formal i el seu ús en les exposicions 
individuals o de grup, en les manifestacions argumentades pròpies 
de la interacció. 
 
Comprensió de discursos literaris 
 
∙ Lectura, anàlisi i comprensió crítica de textos literaris, per tal 
d'interpretar l'expressió de diferents contextos històrics i socials, i a 
fi que ajudin a l'enriquiment personal i a la descoberta del plaer 
estètic. 

Dimensió comunicativa 
Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 
 
∙ Gestió fluida i espontània de les interaccions orals escrites i 
audiovisuals per a la realització de les tasques acadèmiques i per a 
la construcció del coneixement. 
∙ Ús de les estratègies necessàries per adequar-se en cada moment 
als altres participants en la interacció i per col·laborar-hi eficaçment, 
sigui quin sigui el domini que tinguin de la llengua. 
∙ Ús de les estratègies necessàries per prendre la paraula o 
intervenir en el moment adequat i col·laborant perquè la interacció 
sigui reeixida; també per defensar els punts de vista personals amb 
precisió i respecte vers les altres persones. 
∙ Participació en converses i discussions amb flexibilitat i eficàcia, 
matisant les pròpies opinions i responent adequadament en 
situacions d'humor, doble sentit, formals o de caire col·loquial. 
 
Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals 
 
∙ Observació atenta de la varietat de discursos, identificació del 
registre lingüístic i del gènere o tipologia, si escau, i anàlisi 
pragmàtica dels discursos per a una captació rigorosa del contingut, 
a fi d'adoptar una posició crítica en la seva interpretació. 
∙ Lectura i treball sistemàtic de diversos discursos, amb interpretació 
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∙ Lectura en veu alta i comentari d'obres breus i de fragments 
representatius de les diferents èpoques, gèneres i moviments, de 
manera que es reconeguin les formes literàries característiques, es 
prengui consciència de certs temes i de l'evolució de la manera de 
tractar-los. 
∙ Comentari interpretatiu de textos literaris rellevants de la nostra 
història, tot relacionant-los amb els corrents estètics i literaris en els 
quals s'inscriuen i per fer la comparació amb altres obres de la 
literatura universal. 
∙ Consolidació de l'autonomia lectora i valoració de la literatura per 
al coneixement d'altres mons, temps i cultures. 
∙ Utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l'entorn i 
també de biblioteques virtuals. 
∙ Comprensió, anàlisi i caracterització dels recursos propis del món 
de la ficció (especialment de la literària) en la societat actual. 
 
Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals 
 
∙ Elaboració d'un discurs crític argumentat a partir de la lectura dels 
textos literaris, amb adequació, coherència, cohesió i correcció 
lingüística. 
∙ Elaboració de textos amb voluntat literària a partir de l'anàlisi i la 
imitació tècnica de models dels escriptors i escriptores que han 
estat objecte d'anàlisi. 
∙ Planificació de l'estructura del discurs en relació amb els gèneres 
tradicionals: prosa, poesia i teatre. 
∙ Composició escrita i audiovisual de breus seqüències de teatre, 
cançó, guió cinematogràfic, còmic, publicitat, etc., amb especial 
atenció al llenguatge literari. 
 
Coneixement dels textos clàssics de la literatura 
 
∙ Coneixement de la tradició literària (oral i escrita) a partir del 
contacte directe amb el text i amb l'ajut complementari d'altres 
mitjans. 
∙ Identificació de la simbologia, dels estereotips i dels tòpics de 
l'imaginari col·lectiu en textos literaris, i amb l'ajut de recursos 
audiovisuals (cançons, pel·lícules, etc.). 

guiada de les idees complexes i posicionament crític davant el text 
literari, els mitjans de comunicació o altres. 
∙ Identificació i contextualització de manifestacions mediàtiques 
diverses, amb atenció especial a l'estructura dels gèneres literaris i 
periodístics. 
∙ Interpretació crítica de textos literaris, dels mitjans de comunicació i 
de la vida acadèmica on es desenvolupin missatges amb referències 
socioculturals complexes. 
∙ Utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l'entorn i 
de les biblioteques virtuals. 
 
Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals 
 
∙ Cerca i elaboració de conceptes o idees útils per a l'organització i 
per al desenvolupament general del discurs, i posicionament o 
comentari crític sobre la informació elaborada. 
∙ Coneixement i ús de les tècniques de maneig de les idees per a 
l'elaboració de discursos, aplicant els coneixements adquirits també 
en altres matèries: presa d'apunts, pluja d'idees, ordenació en 
esquemes i mapes conceptuals, etc. 
∙ Planificació de l'estructura del discurs en relació amb els gèneres 
dins de cada registre, fonamentalment en els dels mitjans de 
comunicació. 
∙ Organització del discurs en funció de l'ús de recursos verbals i no 
verbals (audiovisuals) de suport, atenent al nivell d'interacció amb 
altres parlants (dialèctica, correcció, assertivitat). 
∙ Coneixement i ús de les tècniques de comunicació audiovisual, tot 
relacionant els elements verbals i no verbals amb l'expressió i la 
presentació de les idees, experiències o sentiments. 
∙ Elaboració de missatges orals, escrits i audiovisuals a partir de les 
estructures de cadascuna de les tipologies textuals o audiovisuals 
concretes. 
∙ Aplicació de la reflexió metalingüística i metacognitiva (adequació, 
coherència, cohesió i correcció) com a base de regulació en 
l'elaboració de les produccions pròpies i en la seva presentació final. 
 
Coneixements per a la millora de la comprensió i expressió 
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∙ Identificació i contextualització de manifestacions literàries diverses 
en l'estructura dels diferents gèneres literaris, tal com apareixen en 
els contextos històrics i culturals: narratius, poètics, teatrals o 
d'altres. 
∙ Reconeixement de les convencions, interpretacions i adaptacions 
d'obres representatives de la nostra història literària en el teatre, el 
cinema i en altres manifestacions estètiques. 
∙ Identificació de les formes retòriques que constitueixen els 
recursos més habituals del llenguatge literari. 
∙ Reflexió sobre els grans temes de la literatura, relacionant-los amb 
obres de gèneres diversos i focalitzant-ho, bàsicament, en autors i 
autores contemporanis. 
∙ Coneixement de les convencions, interpretacions i adaptacions 
d'obres representatives de la història literària en el teatre, el cinema 
i en altres manifestacions estètiques. 
 
Literatura catalana 
 
∙ Les formes i els temes narratius al llarg de la història: de la prosa 
de Ramon Llull a la novel·la cavalleresca: Tirant lo Blanc i Curial e 
Güelfa. Literatura popular: les rondalles. El desenvolupament de la 
novel·la realista i naturalista: Narcís Oller. Els nous models narratius 
en el segle XX: narrativa modernista (Caterina Albert .Víctor Català., 
Prudenci Bertrana, Joaquim Ruyra), narrativa de postguerra i 
contemporània (Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda, Pere Calders, 
Manuel de Pedrolo). 
∙ Poesia: formes i temes. De la poesia trobadoresca a la poesia del 
segle XV: Ausiàs March. La poesia popular: el cançoner. La 
Renaixença: poesia romàntica (Jacint Verdaguer). La poesia del 
segle XX: la poesia modernista (Joan Maragall, l'Escola 
mallorquina), la poesia noucentista (Josep Carner), 
la poesia avantguardista (Joan Salvat-Papasseit), la poesia de 
tradició simbolista (Carles Riba, J.V. Foix), la poesia de postguerra 
(Salvador Espriu, Pere Quart), la poesia contemporània (Miquel 
Martí i Pol, Gabriel 
Ferrater). 
∙ Teatre: formes i temes. Dels orígens del teatre al teatre del segle 
XIX: la Renaixença (Àngel Guimerà). El teatre del segle XX: teatre 

∙ Anàlisi i reconeixement de les exigències dels diferents tipus de text 
que possibiliti la interiorització de les diverses regles de 
funcionament i el seu ús conscient. 
∙ Aplicació reflexiva de les característiques lingüístiques segons les 
diferents necessitats discursives: persuasió, explicació, manament, 
expressió de la pròpia opinió, narració, descripció objectiva de fets o 
situacions, etc. 
∙ Ús de connectors, tant per fer front a les necessitats anafòriques 
per aconseguir la cohesió textual, com dels marcadors de les 
relacions entre els diferents segments significatius (adverbis, 
locucions, conjuncions, preposicions, etc.). 
∙ Anàlisi de les relacions significatives entre les paraules en relació 
amb la coherència dels textos i la seva adequació al context, amb 
una atenció especial als contextos acadèmics i socials. 
∙ Reconeixement dels diferents nivells d'ús de la llengua i de les 
necessàries convencions que cada ús comporta. 
∙ Ús de les normes ortogràfiques, gramaticals i tipogràfiques en la 
realització dels textos propis. 
∙ Reconeixement i ús dels recursos lingüístics i paralingüístics 
d'inclusió dels discursos i les aportacions dels altres en el propi 
(citacions, referències, etc.). 
∙ Reconeixement i ús de la correlació entre la imatge, el so, el gest i 
la paraula en els productes comunicatius orals i audiovisuals. 
∙ Capacitat d'usar els coneixements sobre el funcionament de la 
llengua per a l'autoavaluació i correcció de les produccions pròpies. 
 
Dimensió de recerca i tractament de la informació 
∙ Elaboració de textos en la realització dels quals calgui la captació, 
selecció processament i interpretació de dades i la comunicació oral, 
escrita i/o audiovisual dels resultats. 
∙ Identificació i localització de la informació contrastant el rigor i la 
credibilitat. 
∙ Elaboració de continguts interpretant la vinculació entre diverses 
informacions i ampliant el coneixement. 
∙ Elaboració del producte final amb la forma i el contingut adients. 
∙ Comunicació pertinent del producte final i de les conclusions, a  
partir del coneixement dels canals de difusió. 
∙ Ús de les eines TIC per a l'elaboració i la comunicació del 
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modernista (Santiago Rusiñol, Joan Puig i Ferreter), el teatre de 
Josep M. de Sagarra, teatre de postguerra (Joan Oliver), teatre 
contemporani (Joan Brossa). 
∙ L'assaig i el memorialisme al llarg del segle XX (Josep Pla i Joan 
Fuster). 
 
Literatura castellana 
 
∙ Les formes i els temes narratius al llarg de la història: de l'èpica 
medieval i les formes tradicionals del relat a la novel·la: Poema de 
Mio Cid, El conde Lucanor, la novel·la sentimental, el Amadís de 
Gaula. El Lazarillo de Tormes. Cervantes i la novel·la moderna. El 
desenvolupament de la novel·la realista i naturalista en el segle XIX. 
De la novel·la realista i naturalista (Benito Pérez Galdós, Leopoldo 
Alas .Clarín. i Pardo Bazán) als nous models narratius en el segle 
XX (Pío Baroja, Miguel Delibes, Sánchez Ferlosio, Camilo José 
Cela, Martín Gaite). La novel·la i el conte hispanoamericans en la 
segona meitat del segle XX. 
∙ La poesia: formes i temes. De la lírica popular i culta de l'edat 
mitjana (lírica tradicional i la .cuaderna vía., el Romancero, el Libro 
de Buen Amor, Jorge Manrique i la poesia de Cancionero) a les 
noves formes i temes de la poesia del Renaixement i el barroc 
(Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, 
Quevedo, Góngora). La poesia didàctica del segle XVIII. Les 
innovacions de la lírica romàntica: Espronceda. De les innovacions 
de la lírica romàntica i el simbolisme a les avantguardes (Bécquer, 
Rosalía de Castro, Juan Ramón Jiménez, Machado, Jorge Guillén, 
Federico García Lorca, Miguel Hernández). Tendències de la lírica 
en la segona meitat del segle XX: Blas de Otero, Jaime Gil de 
Biedma, Claudio Rodríguez. La presència de la poesia  
Hispanoamericana. 
∙ El teatre: formes i temes. Dels orígens del teatre en l'edat mitjana 
al teatre modern. La Celestina i Juan del Encina. Lope de Vega i el 
teatre clàssic espanyol (Calderón de la Barca, Tirso de Molina):  
Característiques, significat històric i influència en el teatre posterior. 
Del teatre romàntic (Duque de Rivas, Zorrilla) a la tradició i 
renovació en el teatre del segle XX: Valle Inclán, Buero Vallejo, 
Miguel Mihura. 

coneixement. 
∙ Consciència de la dimensió ètica del maneig i ús de la informació 
(conèixer la manera adequada de respectar els drets d'autoria, de 
citar adequadament les fonts consultades seguint alguna norma 
acceptada, d'ús ètic de la informació obtinguda, etc.). 
 
Dimensió plurilingüe i intercultural 
 
Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
 
∙ Estratègies per a l'anàlisi dels recursos verbals i no verbals de les 
llengües que s'utilitzen en la construcció de la comunicació o discurs 
oral, escrit o audiovisual. 
∙ Coneixement dels trets comuns i diferencials de les llengües, 
especialment de la seva organització en sistemes interconnectats: el 
so (i els sistemes d'escriptura), les paraules (creació i derivació, 
construcció de significats, els manlleus, les paraules internacionals, 
etc.), la manera d'organitzar-les i les oracions (ordre de les paraules, 
temps verbals, components de les oracions, etc.), i els discursos 
(connexions entre idees o els diferents tipus de text). 
∙ Reflexió sobre els usos socials de la llengua. La llengua i el poder: 
sexisme, violència i discriminació sociocultural en els usos  
lingüístics. 
 
Coneixement de les llengües 
 
∙ Reconeixement i valoració de la situació de les llengües al món. 
Famílies de llengües i la seva evolució (naixement, vida i mort) i les 
polítiques que atenyen aquestes situacions. 
∙ Coneixement de la situació lingüística a Europa, Espanya i 
Catalunya: les famílies de llengües; llengües europees i les de 
l'emigració; les varietats dintre una llengua; territoris on es parlen les 
llengües europees. 
 
Comunicació en situacions multilingües 
 
 
∙ Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que 
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∙ L'assaig: els orígens del periodisme i de l'assaig en els segles XVIII 
i XIX (Feijoo, Jovellanos). L'evolució de l'assaig al llarg del segle XX: 
Ortega y Gasset, l'assagisme contemporani. 
 
Dimensió de recerca i tractament de la informació 
 
∙ Ideació, planificació i execució individual o en grup de projectes de 
recerca en literatura, en la realització dels quals calgui la captació, 
selecció processament i interpretació de dades i la comunicació 
oral, escrita i/o audiovisual dels resultats. 
∙ Identificació i localització de la informació contrastant-ne el rigor i la 
credibilitat. 
∙ Elaboració de continguts interpretant la vinculació entre informació 
diversa i ampliant el coneixement. 
∙ Elaboració del producte final amb la forma i el contingut adients. 
∙ Comunicació pertinent del producte final i de les conclusions, a 
partir del coneixement dels canals de difusió. 
∙ Ús de les eines TIC per a l'elaboració i la comunicació del 
coneixement. 
∙ Consciència de la dimensió ètica del maneig i ús de la informació 
(conèixer la manera adequada de respectar els drets d'autoria, de 
citar adequadament les fonts consultades seguint alguna norma 
acceptada, d'ús ètic de la informació obtinguda). 
 
Continguts comuns amb altres matèries 
 
- Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i 
audiovisuals. 

 

parlen altres llengües, especialment amb les de l'entorn més proper. 
Ús de les estratègies necessàries per resoldre aquestes dificultats i 
altres que es poden produir en situacions d'interacció multilingüe o 
pluricultural, tot acceptant les peculiaritats de les altres llengües o 
cultures presents. 
∙ Identificació i adaptació a les característiques de les diferents 
cultures presents en situacions multilingües; gestió de l'alternança de 
llengües (o de les varietats d'una mateixa llengua) presents en 
aquestes situacions i de les rutines conversacionals segons les 
necessitats de comunicació, de manera que es faciliti la cooperació 
per dur a bon port la interacció. 
∙ Domini de la competència comunicativa en més d'una llengua per 
realitzar intercanvis comunicatius amb parlants d'altres llengües en 
situacions multilingües: quotidianes en els mitjans de comunicació, al 
carrer o en l'ús de les TIC, en especial per a la realització de tasques 
acadèmiques. 
∙ Ús del coneixement de les llengües romàniques com a bagatge que 
facilita l'accés a altres llengües de la mateixa família, especialment 
en la comprensió de textos escrits. 
 
Actituds i llengua 
 
∙ Consciència de pertinença a una comunitat lingüística, social i 
cultural on el català és vehicle de cohesió social i per a la 
construcció de la identitat i de la cultura. Alhora sensibilitat per 
comprendre la complexitat i diversitat de relacions que cadascú 
manté amb les llengües i cultures. 
∙ Valoració crítica i rebuig dels prejudicis relatius a les llengües: 
llengües fàcils i difícils; llengües primitives i llengües de cultura; 
llengües sense gramàtica; llengües aptes per a la ciència; llengües 
superiors i inferiors; llengües riques i matisades, i llengües pobres. 
∙ Valoració positiva i respecte vers les persones que parlen altres 
llengües o varietat lingüística, amb interès per conèixer i apreciar la 
cultura, història, geografia, folklore, literatura i costums dels llocs 
d'origen de l'alumnat nouvingut a les aules. 
∙ Reconeixement i actitud crítica davant els missatges que suposin 
qualsevol tipus de discriminació rebuig o negació d'altri, i voluntat de 
superar els prejudicis. Ús d'un llenguatge no discriminatori i 
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respectuós amb les diferències. 
∙ Consciència de les pròpies actituds davant les diferències de 
llengües i cultures, i valoració de la riquesa que comporta 
l'acceptació de la varietat lingüística i cultural. 
 
Continguts comuns amb altres matèries 
 
- Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i 
audiovisuals. 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
1. Llegir, analitzar, comprendre, interpretar i comentar els aspectes 
contextuals, referencials i vivencials d'obres escrites o audiovisuals 
de reconeguda vàlua literària o estètica, en la mesura que 
estableixen una clara relació entre la ficció, l'artificiositat i la realitat 
humana i com a expressió del context històric i social al qual  
pertanyen. 
2. Identificar els diversos gèneres literaris i les seves 
característiques, i també els grans temes de la literatura, les icones 
de l'imaginari col·lectiu i els recursos literaris en les obres de la 
literatura, tant dins la nostra cultura com en altres manifestacions 
culturals universals. 
3. Elaborar textos escrits amb finalitat estètica, a partir de l'anàlisi, 
imitació o inspiració en models dels escriptors i escriptores que han 
estat objecte d'anàlisi, aportant elements de la pròpia creativitat i de 
la visió personal i col·lectiva de la realitat, utilitzant els gèneres que 
són pertinents en cada creació i planificant el discurs adaptant-lo a 
les característiques. 
4. Conversar de manera raonada usant les estratègies necessàries 
per superar col·laborativament les dificultats que poden sorgir en les 
situacions comunicatives pròpies de les tasques acadèmiques, fent 
ús dels elements verbals i no verbals adequats a cada situació. 
5. Realitzar treballs sobre temes literaris, tenint en compte els 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
1. Comentar el contingut de textos orals, escrits o audiovisuals per 
tal de confrontar-los amb els propis coneixements o amb informació 
obtinguda en altres fonts, i adoptar una posició crítica, ben 
argumentada i constructora de l'opinió personal. 
2. Realitzar exposicions orals on es desenvolupin temes d'un àmbit 
curricular, social, cultural o literari, després d'haver realitzat un 
procés de documentació, d'organització d'idees i de planificació de 
l'estructura del discurs, i adequar les tècniques de suport audiovisual 
a la dinàmica de l'exposició i a les especificitats dels destinataris i 
destinatàries. 
3. Elaborar missatges escrits amb finalitats diverses, tot adaptant 
l'estructura de cadascun dels textos al tipus de discurs que més 
s'adigui amb les necessitats comunicatives, tot valorant la reflexió i 
l'aplicació dels criteris d'adequació, coherència, cohesió i correcció 
en el producte final. 
4. Aplicar sistemàticament els coneixements metacognitius, 
lingüístics, sociolingüístics, pragmàtics, discursius (adequació, 
coherència i cohesió) i de correcció com a base de regulació en 
l'elaboració de textos orals, escrits i audiovisuals propis, de manera 
que es promogui l'assoliment de l'autonomia i el rigor en la correcció 
i autoavaluació de les pròpies habilitats comunicatives. 
5. Realitzar textos sobre temes literaris o relacionats amb temàtiques 
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components d'un treball acadèmic i tenint cura de la comunicació 
dels resultats, nous coneixements o el producte final de forma oral, 
escrita o audiovisual de manera que respecti la formalitat pròpia 
d'aquests treballs. 
6. Planificar la captació i selecció de ls informació amb les 
valoracions crítiques de les fonts emprades; elaborar i organitzar la 
informació obtinguda per tal que sigui susceptible d'anàlisi i 
discussió, i afavoreixi la construcció de nous coneixements. 
7. Llegir significativament durant el curs les obres programades de 
les literatures catalana i castellana, tot valorant la capacitat de 
comprensió i d'interpretació, així com l'enriquiment personal aportat. 
8. Cooperar amb els companys i companyes en la realització de 
tasques d'aprenentatge, tot demostrant capacitat d'organitzar-se, 
responsabilitzar-se, compartir la informació i avaluar el 
funcionament de l'equip de treball. 
9. Aplicar sistemàticament els coneixements metacognitius, 
lingüístics, sociolingüístics, pragmàtics, discursius (adequació, 
coherència i cohesió) i de correcció en l'elaboració de textos orals, 
escrits i audiovisuals propis, de manera que es promogui 
l'assoliment de l'autonomia i el rigor en la correcció i autoavaluació 
de les pròpies competències comunicatives. 

d'actualitat social o cultural dels mitjans de comunicació, tenint en 
compte els components d'un treball acadèmic i tenint cura de la 
comunicació dels resultats, nous coneixements o el producte final de 
forma oral, escrita o audiovisual, de manera que respecti la formalitat 
pròpia d'aquests treballs. 
6. Llegir significativament durant el curs les obres programades de 
les literatures catalana i castellana, tot valorant l'enriquiment 
personal aportat. 
7. Planificar la captació i la selecció de la informació amb les 
valoracions crítiques de les fonts emprades; elaborar i organitzar la 
informació obtinguda per tal que sigui susceptible d'anàlisi i 
discussió, i afavoreixi la construcció de nous coneixements. 
8. Cooperar amb els companys i companyes en la realització de 
tasques d'aprenentatge demostrant capacitat d'organitzar-se, 
responsabilitzar-se, compartir la informació i avaluar el funcionament 
de l'equip de treball. 
9. Analitzar i valorar críticament l'ús de la llengua com a transmissora 
de pensament objectiu i subjectiu i, en aquest sentit, subjecta a les 
normes socials i de convivència, al dret de les persones, a les 
relacions d'igualtat i de tracte interpersonal, tot defugint els prejudicis 
associats a determinats usos lingüístics que representen exclusió, 
rebuig o negació d'altri. 
10. Conèixer i valorar la riquesa lingüística que representa la realitat 
social de Catalunya i d'Espanya i establir relacions semàntiques, 
lèxiques i estructurals entre les pròpies llengües d'ús i les altres 
llengües de la comunitat lingüística internacional. Conèixer les 
característiques generals de l'espanyol d'Amèrica i algunes de les 
seves varietats. 
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BATXILLERAT 
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CURS 21-22 
 

LLENGUA ANGLESA 
 

CONTINGUTS 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

 
 
Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i 
audiovisuals 
 • Utilització de manera habitual de la llengua estrangera com a 
llengua vehicular a classe.  
• Participació activa en converses reals cara a cara i a través de 
mitjans electrònics, que abordin diverses situacions i temes 
rellevants per a l'aprenent. 
 • Ajustament de la manera d'intervenir en la conversa tenint en 
compte el grau de familiaritat amb l'interlocutor i el grau de formalitat 
del context.  
• Presa i cessió del torn de paraula de manera apropiada.  
• Comprovació de la comprensió quan es troben dificultats en la 
conversa, i demanda i oferiment d'aclariments. 
 • Participació activa en discussions o debats orals sobre temes 
familiars i rellevants per a l'aprenent, o en fòrums digitals, escoltant 
o llegint atentament, expressant de manera breu la pròpia opinió. 
 • Correspondència informal simple amb finalitats diverses, tant en 
suport paper com per via electrònica, respectant les convencions de 
cada gènere i mostrant nivells de correcció formal suficients per a 
l'eficàcia del missatge. Comprensió de discursos orals, escrits i 
audiovisuals  
• Alt grau de comprensió del discurs propi de l'aula tant oral com per 
escrit: instruccions per executar les tasques de classe, organització 
de la feina, explicacions del professorat i dels companys i 

Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i 
audiovisuals  
• Participació activa en discussions o debats orals o en fòrums 
digitals, sobre temes d'alguna complexitat preparats amb antelació 
escoltant o llegint atentament, expressant acord o desacord i 
argumentant breument les opinions pròpies, tot respectant les 
convencions del gènere.  
• Impartició d'instruccions de manera que l'interlocutor pugui realitzar 
una acció de manera adequada en contextos cognitivament més 
exigents, com ara aprendre a fer servir una eina determinada, etc., 
adaptant la manera de parlar al grau de comprensió.  
• Correspondència informal i amb un cert grau de formalitat, amb 
finalitats diverses (demanar informació, demanar disculpes, formular 
una queixa, etc.), tant en suport paper com per via electrònica, 
respectant les convencions de cada gènere i mostrant nivells de 
correcció formal superiors. Comprensió de discursos orals, escrits i 
audiovisuals  
• Comprensió crítica de la funció i la intenció discursiva principal de 
diferents documents orals i escrits.  
• Identificació de les idees principals i extracció d'informació 
específica principal de varietat de tipus de textos orals i escrits de 
més gran complexitat lingüística i discursiva sobre temàtiques 
d'interès general i de divulgació de diferents camps del saber 
provinents de mitjans no especialitzats. Producció de discursos 
orals, escrits i audiovisuals  
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companyes.  
• Comprensió bàsica de la funció i la intenció discursiva principal de 
diferents documents orals i escrits. • Comprensió dels elements 
centrals de narracions, explicacions i converses autèntiques 
enregistrades en àudio o vídeo amb durada, complexitat cognitiva, 
lingüística i discursiva limitades, en condicions determinades: 
situacions de la vida quotidiana, en varietats estàndard de la 
llengua, amb unes condicions d'audibilitat i intel·ligibilitat favorables. 
• Identificació de les idees principals i extracció d'informació 
específica principal de varietat de tipus de textos orals i escrits 
sobre temàtiques d'actualitat, d'interès general i de divulgació de 
diferents camps del saber provinents de mitjans no especialitzats. • 
Inferències a partir del context lingüístic, paralingüístic i no lingüístic, 
en textos orals i escrits.  
 
Iniciació a la interpretació de titulars de premsa sobre notícies 
d'interès per a l'aprenent. • Lectura extensiva de novel·les 
graduades i d'obres amb valor literari accessibles, completes o 
adaptades. Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals • 
Narració oral o escrita simple i eficient d'episodis biogràfics, 
anècdotes personals i relats històrics o de ficció molt breus. • 
Descripció oral o escrita de persones, objectes i llocs amb una 
finalitat comunicativa. • Explicacions senzilles a l'entorn d'un tema 
interessant prèviament preparat, tot explicant raonadament les 
opcions personals, amb el suport d'elements visuals i/o d'un breu 
esquema.  
• Argumentació bàsica de les idees pròpies en debats o discussions 
a l'aula. • Exposició oral de treballs personals o de grup, elaborats 
amb anterioritat, on s'estableixen relacions de causa i efecte. 
• Recitació o dramatització de textos propis o aliens en actuacions 
en directe preparades amb anterioritat, o enregistrades en àudio o 
vídeo.  
• Coneixements del funcionament de la llengua i el seu 
aprenentatge  
• Reflexió a partir d'activitats de comunicació sobre algunes regles 
bàsiques de funcionament del sistema gramatical (fonologia, 
morfosintaxi, semàntica) i sobre normes pragmàtiques i discursives 
bàsiques, mitjançant processos d'inducció o deducció.  

• En presentacions orals, ús de recursos verbals i no verbals 
(gestuals, audiovisuals) per tal de captar i mantenir l'atenció de 
l'audiència, i de facilitar la comprensió del missatge  
• Ús eficient del coneixement adquirit també en altres matèries sobre 
les tècniques de maneig de les idees per a l'elaboració de discursos: 
pluja d'idees, organització d'anotacions en esquemes i mapes 
conceptuals, etc. • Organització d'idees i planificació de l'estructura 
del discurs en paràgrafs ordenats segons la funció que cada un 
compleix en el conjunt del text.  
• Redacció de textos persuasius, com ara un assaig, article o 
discurs, recorrent a l'argumentació i la contraargumentació. • 
Redacció d'assaigs de tipus acadèmic a l'entorn d'un tema d'interès, 
on s'expressin raonadament les opcions personals, seguint un 
esquema o textos previs com a suport.  
• Composició bàsica de textos de gèneres específics que seran útils 
durant la vida laboral i/o universitària, com per exemple un 
currículum o una carta d'autopresentació amb organització de la 
informació, correcció formal i presentació adequades.  
• Familiarització amb els principals gèneres electrònics (correu, xat, 
missatgeria, SMS, fòrum, bloc, etc.) i amb les seves regles 
específiques de composició i cortesia. Coneixements del 
funcionament de la llengua i el seu aprenentatge  
• Presa de consciència de les diferències entre el valor literal i el 
valor pragmàtic dels enunciats, i sensibilització sobre alguns 
aspectes diferencials en les maneres d'executar diferents actes de 
parla entre la llengua pròpia i la llengua meta (demanar favors, 
compliments, acord i desacord, queixes, donar ordres, etc.).  
• Identificació dels trets bàsics que caracteritzen un determinat 
context comunicatiu (relació entre emissor i receptor, finalitat 
discursiva, grau de formalitat i familiaritat, etc.) i de recursos 
elementals per adequar-hi el tipus de discurs generat.  
• Diversificació bàsica de recursos lingüístics per a l'expressió dels 
significats volguts: ús d'alguns sinònims, algunes formes alternatives 
bàsiques de codificar les relacions lògiques entre idees, breu 
selecció de frases fetes o modismes, etc.  
• Presa de consciència sobre les principals dificultats en la producció 
d'enunciats i textos, i ideació de formes autònomes de treball que 
facilitin la monitorització i l'autoedició de les pròpies produccions per 
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• Interrelació i integració dels coneixements sobre la llengua i la 
comunicació adquirits en diferents contextos d'aprenentatge formal i 
no formal (classes de llengües primeres i estrangeres, classes 
d'altres matèries, vida escolar i privada).  
• Utilització eficient dels coneixements sobre la llengua i la 
comunicació adquirits en diversos contextos formals i no formals per 
millorar la comprensió i l'expressió en llengua estrangera. 
 • Presa de consciència sobre els propis processos d'aprenentatge 
de la llengua, la utilitat de les estratègies desenvolupades en la 
comprensió i producció de missatges.  
• Autoavaluació de les pròpies fortaleses, dificultats en 
l'aprenentatge i competències en llengua estrangera assolides. 
Identificació dels progressos i d'àrees de millora prioritàries. • Presa 
de consciència sobre la influència dels aspectes emocionals en 
l'aprenentatge de la llengua estrangera, i desenvolupament 
d'estratègies per superar la inseguretat pròpia del parlant al·lòcton.  
 
Dimensió de recerca i tractament de la informació  
• Interpretació d'informació presentada de manera gràfica, com ara 
en taules, diagrames o esquemes, similars als emprats en la vida 
quotidiana.  
• Ús eficaç de material de consulta tant per trobar informació 
(enciclopèdies, revistes, llibres de divulgació, pàgines web) com per 
millorar les capacitats de comprensió i expressió (diccionaris i 
gramàtiques).  
• Discriminació crítica de la fiabilitat de les fonts d'informació 
consultades. • Col·laboració per resoldre en equip tasques de tipus 
cognoscitiu o social, com ara resoldre un problema de lògica o 
decidir l'organització ideal d'un grup social, i autoavaluació de la 
capacitat per treballar en equip.  
• Elaboració, individualment o en grup, de treballs de tipus 
acadèmics sobre una àrea cultural o científica d'interès per a 
l'alumnat: història, literatura, música, ciència, tecnologia etc., 
respectant les característiques formals d'un treball acadèmic, 
després d'haver cercat documentació sobre el tema.  
• Redacció i posada en comú oralment d'informes breus i senzills 
explicant el procés que s'ha seguit per portar a terme una activitat 
determinada, com ara un petit experiment, i presentar públicament 

tal d'aconseguir productes de més qualitat.  
• Presa de consciència sobre diferències bàsiques (lèxiques, 
fonològiques o d'altres) entre les principals varietats geogràfiques 
estàndard de la llengua meta i reconeixement de la seva legitimitat.  
 
Dimensió de recerca i tractament de la informació  
• Explicació de processos històrics, tecnològics o científics estudiats, 
a partir d'anotacions, diagrames o altres tipus de recursos.  
• Planificació i execució, individualment o en grup, de breus 
recerques o fragments (per exemple, un fragment del treball de 
recerca oficial de batxillerat) que impliquin la formulació d'hipòtesis, 
recollida, processament i interpretació de dades, i la presentació de 
resultats oralment o per escrit, en llengua estrangera, d'una manera 
clara i precisa. Dimensió plurilingüe i intercultural 
• Presa de consciència sobre les manifestacions culturals arreu el 
món i de les pràctiques socials diferenciades que es vehiculen per 
mitjà de la llengua objecte d'estudi. • Reflexió sobre els usos socials 
de la llengua i sobre les relacions entre llengua i poder. Dimensió 
estètica i literària Redacció de ressenyes crítiques senzilles sobre 
una obra literària o una pel·lícula, seguint un esquema o altres 
ressenyes crítiques com a suport.  
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els resultats.  
• Planificació i execució, individualment o en grup, de petites 
recerques o fragments de recerques que impliquin la recollida, 
processament i interpretació de dades, i la presentació oral de 
resultats.  
• Ús de les eines TIC/TAC per a l'elaboració i la comunicació del 
coneixement.  
• Respecte pels drets d'autoria i citació de fonts segons algun dels 
estàndards acceptats per la comunitat acadèmica. Dimensió 
plurilingüe i intercultural  
• Valoració de la riquesa de la realitat multilingüe i pluricultural del 
món actual i reflexió sobre l'efecte que l'ús de llengües d'àmbit 
internacional pot tenir en la preservació de la diversitat lingüística.  
• Presa de consciència sobre les varietats de la llengua meta en les 
zones geogràfiques on es parla com a llengua primera o segona; de 
l'ús que se'n fa com a llengua de comunicació internacional; i de la 
no-correspondència unívoca entre la llengua meta i les diferents 
cultures que utilitzen aquesta llengua com a vehicle d'expressió.  
• Sensibilitat envers les dificultats dels parlants al·lòctons quan 
parlen la pròpia llengua.  
• Coneixement i valoració dels elements culturals més rellevants.  
• Reflexió sobre les similituds i diferències significatives entre 
costums, comportaments, actituds, valors o creences que prevalen 
entre parlants de la llengua estrangera i de la pròpia.  
 
Ús de registres adequats al context, a l'interlocutor, a la intenció 
comunicativa, al canal de comunicació, al suport, etc. 
 • Interès per establir intercanvis comunicatius i per conèixer 
informació cultural dels països on es parla la llengua estrangera.  
• Valoració de la llengua estrangera com a mitjà de comunicació i 
entesa entre pobles, facilitador de l'accés a altres cultures, a altres 
llengües i com a enriquiment personal. 
 • Reconeixement de la importància de la llengua estrangera com a 
mitjà per accedir a coneixements que resultin interessants per al 
futur acadèmic i professional de l'alumne/a. Dimensió estètica i 
literària  
• Lectura amb comprensió suficient, facilitada per l'ús de glossaris o 
d'altres elements de suport, de fragments literaris curosament 
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seleccionats pel seu interès per als aprenents, el seu valor literari o 
històric i la seva complexitat lingüística.  
• Lectura amb comprensió suficient d'alguna obra completa original, 
amb valor literari, adequada i accessible (novel·la curta, conte, etc.).  
• Reacció personal davant d'una obra de valor estètic (literària, 
cinematogràfica, còmic) expressada oralment o per escrit, usant 
com a suport anotacions, esquemes, etc.  

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

 
1. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i 
indicacions detallades del professor/a i les que apareixen en el 
material de treball escolar. 
2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de 
converses, debats, narracions o explicacions on participen nadius 
i/o no nadius, tant si s'hi assisteix en directe com si estan 
enregistrats, sempre que es parli amb claredat i en varietats 
estàndard de la llengua. 
3. Comprendre el sentit general d'obres audiovisuals autèntiques en 
versió original amb subtítols. 
4. Iniciar i mantenir converses informals senzilles amb parlants de la 
mateixa edat sobre temes d'interès comú. 
5. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i 
desplegar recursos (reformulacions, demandes de repetició, etc.) 
per reparar els problemes detectats. 
6. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i 
debats. 
7. Participar en converses i debats de classe per intercanviar idees i 
opinions, i arribar a acords argumentant breument la pròpia opinió. 
8. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències 
personals, plans i il·lusions. 
9. Explicar històries, trets biogràfics i anècdotes .personals o no-, i 
descriure persones, objectes i llocs. 
10. Fer beus presentacions orals públiques prèviament preparades 
sobre un tema d'interès (actualitat, contingut acadèmic, petita 

Tots els criteris d'avaluació explicitats a primer curs, amb nivells 
lleugerament superiors en fluïdesa, complexitat, correcció, cohesió, 
coherència i adequació, als quals s'han d'afegir els següents:  
 
1. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i 
indicacions detallades del professor/a i les que apareixen en el 
material de treball escolar. 
2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de 
converses, debats, narracions o explicacions on participen nadius i/o 
no nadius, tant si s'hi assisteix en directe com si estan enregistrats, 
sempre que es parli amb claredat i en varietats estàndard de la 
llengua. 
3. Comprendre el sentit general d'obres audiovisuals autèntiques en 
versió original amb subtítols. 
4. Iniciar i mantenir converses informals senzilles amb parlants de la 
mateixa edat sobre temes d'interès comú. 
5. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i 
desplegar recursos (reformulacions, demandes de repetició, etc.) per 
reparar els problemes detectats. 
6. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i 
debats. 
7. Participar en converses i debats de classe per intercanviar idees i 
opinions, i arribar a acords argumentant breument la pròpia opinió. 
8. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències 
personals, plans i il·lusions. 
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recerca, etc.) fent servir estratègies per captar i mantenir l'atenció 
de l'audiència. 
11. Explicar breument el procés o el resultat d'un treball propi o de 
grup, amb el suport de breus anotacions. 
12. Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o 
novel·les adaptades de nivell mitjà. 
13. Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat 
controlada i realitzar tasques relacionades amb la lectura. 
14. Comprendre el sentit global de notícies autèntiques sobre temes 
rellevants per a l'aprenent, aparegudes en premsa tradicional o 
electrònica fent servir les informacions que aporten els elements 
textuals i icònics de la notícia: titular, entradetes, fotos, infograma, 
seccions del diari, etc. 
15. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant, 
avaluar la fiabilitat de la font i citar-la de manera adequada. 
16. Redactar un text d'un o dos paràgrafs breus sobre un tema 
pròxim als interessos dels estudiants on s'expliqui de manera 
ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc., amb correcció formal 
(ortogràfica i morfosintàctica) bàsica. 
17. Cooperar amb els companys en la realització de tasques 
d'aprenentatge demostrant capacitat d'organització, 
responsabilització, compartir la informació i avaluar el funcionament 
de l'equip de treball.  
18. Utilitzar els coneixements adquirits a l'aula de llengua 
estrangera i en altres contextos formals i no formals per millorar 
l'actuació en llengua meta.  

9. Explicar històries, trets biogràfics i anècdotes .personals o no-, i 
descriure persones, objectes i llocs. 
10. Fer beus presentacions orals públiques prèviament preparades 
sobre un tema d'interès (actualitat, contingut acadèmic, petita 
recerca, etc.) fent servir estratègies per captar i mantenir l'atenció de 
l'audiència. 
11. Explicar breument el procés o el resultat d'un treball propi o de 
grup, amb el suport de breus anotacions. 
12. Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o 
novel·les adaptades de nivell mitjà. 
13. Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat 
controlada i realitzar tasques relacionades amb la lectura. 
14. Comprendre el sentit global de notícies autèntiques sobre temes 
rellevants per a l'aprenent, aparegudes en premsa tradicional o 
electrònica fent servir les informacions que aporten els elements 
textuals i icònics de la notícia: titular, entradetes, fotos, infograma, 
seccions del diari, etc. 
15. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant, 
avaluar la fiabilitat de la font i citar-la de manera adequada. 
16. Redactar un text d'un o dos paràgrafs breus sobre un tema 
pròxim als interessos dels estudiants on s'expliqui de manera 
ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc., amb correcció formal 
(ortogràfica i morfosintàctica) bàsica. 
17. Cooperar amb els companys en la realització de tasques 
d'aprenentatge demostrant capacitat d'organització, 
responsabilització, compartir la informació i avaluar el funcionament 
de l'equip de treball.  
18. Utilitzar els coneixements adquirits a l'aula de llengua estrangera 
i en altres contextos formals i no formals per millorar l'actuació en 
llengua meta. 
19. Comprendre críticament les principals idees dels noticiaris de 
ràdio i televisió, i en articles de premsa sobre temes rellevants per 
als estudiants apareguts en mitjans de repercussió internacional. 
20. Comprendre el sentit general i les idees principals de còmics, 
històries, i altres tipus d'obres autèntiques d'extensió limitada. 
21.Participar activament en discussions o debats orals o en fòrums 
digitals, sobre temes d'alguna complexitat preparats amb antelació 
escoltant o llegint atentament, expressant acord o desacord i 
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argumentant breument les pròpies opinions i respectant les 
convencions del gènere. 
22. Redactar textos de tipologia variada (narratiu, explicatiu, 
augmentatiu, epistolar, normatiu, dialogat, ressenya crítica, etc.) 
d'entre 100 i 200 paraules d'extensió sobre temes propers als 
interessos dels estudiants, temes d'actualitat, interès general o 
acadèmic, on s'expliqui de manera ordenada i coherent un conjunt 
d'informació, fets, idees o opinions, amb correcció formal (ortogràfica 
i morfosintàctica) bàsica, tenint en compte els elements essencials 
del context comunicatiu real o simulat.  

 

BATXILLERAT 
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CURS 21-22 
 

FILOSOFIA 
 
 

CONTINGUTS 
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Continguts comuns a tons els blocs 
• Obtenció, processament i anàlisi crítica d'informació.  
• Expressió argumentada, oral i escrita, d'idees.  
• Participació en espais de reflexió i intercanvi d'informació, cerca, contrast i expressió d'idees, aprofitant les tecnologies de la 

informació i la comunicació.  
• Participació en debats mitjançant l'exposició raonada del pensament propi.  
• Comentari de textos filosòfics o que suscitin problemes filosòfics, emprant amb propietat els corresponents termes i conceptes.  
• Racionalitat, empatia i respecte crític envers els plantejaments aliens, individuals i col·lectius.  
• Autonomia personal i sentit de la responsabilitat a l'hora de prendre decisions i actuar, assumint una visió crítica vers qualsevol forma 

d'injustícia i discriminació.  
• Posició crítica envers els valors, normes i actituds contràries als drets humans, la convivència pacífica i la defensa de la natura. 
 
El saber filosòfic 
• • Caracterització de la filosofia com a activitat de coneixement, diferent de la ciència, la religió i el coneixement ordinari.  
• Reconeixement i valoració de la racionalitat teòrica i pràctica de la filosofia en relació amb el coneixement, la veritat i els valors. 
• Identificació i plantejament d'alguns problemes fonamentals de la filosofia i de les seves principals solucions, com ara qüestions 

relatives a la realitat, el coneixement, la veritat, l'ésser humà o el seu comportament. 
 
L’ésser humà: persona i societat 
• Descripció de la dimensió biològica i sociocultural de l'ésser humà, entenent que les nostres capacitats naturals es desenvolupen en 

societat i es modelen culturalment.  
• Caracterització de la relació lingüística i simbòlica de l'ésser humà amb el món.  
• Explicació d'algunes concepcions filosòfiques sobre l'ésser humà i la polèmica que comporten, i plantejament crític del concepte de 

persona i les seves implicacions de caire legal i moral. 
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L'acció: llibertat i responsabilitat  
• Descripció de l'acció humana, tipus i característiques. Reconeixement del problema de la llibertat i el determinisme.  
• Caracterització de l'acció moral i de l'acció racional, i anàlisi dels seus fonaments. Plantejament de la responsabilitat en contextos 

normatius, legals i morals.  
• Explicació d'algunes teories ètiques en relació amb els ideals de felicitat i justícia, i de la polèmica que comporten.  
 
La política: democràcia i ciutadania  
• Reconeixement de la dimensió política i ciutadana de l'ésser humà, de les diferents interpretacions de la ciutadania i de la seva 

dimensió moral. Explicació de l'origen i de la fonamentació filosòfica de la ciutadania.  
• Caracterització del poder polític, l'estat de dret i la democràcia i reconeixement dels arguments filosòfics en què es fonamenten. 

Plantejament crític de les relacions entre la idea de justícia, la llei i el poder polític.  
• Anàlisi i reflexió crítica sobre alguns conflictes latents i emergents de les societats actuals, com el problema mediambiental, els 

moviments migratoris, les desigualtats econòmiques, la globalització o les formes de participació democràtica per mitjà de les noves 
tecnologies. 

 
Connexió amb altres matèries 
• Història de la filosofia - Les concepcions sobre l'ésser humà, l'ètica, la política i la societat al llarg de la història. 
• Ciències per al món contemporani - Comprensió i valoració de l'ésser humà en la seva interacció amb la natura i l'Univers. - Avenços 

cientificotècnics, societat de consum i impacte mediambiental.  
• Àmbit de llengües - Comprensió i producció de discursos orals i escrits. - Participació en interaccions orals i en formes de 

comunicació virtuals interactives.  
• Història. Història del món contemporani - Anàlisi crítica del nou ordre mundial, identificant els reptes de les democràcies actuals i de 

les diverses formes de participació ciutadana. - Anàlisi i valoració argumentada del fenomen de la globalització. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

2n BATXILLERAT 

1. Reconèixer l'especificitat de la filosofia i distingir-la d'altres sabers o maneres d'explicar la realitat, diferenciant el seu vessant teòric i 
pràctic i centrant-se en les seves preguntes fonamentals.  

2. Raonar amb argumentacions ben construïdes, fer anàlisis crítiques i elaborar una reflexió adequada en relació amb els 
coneixements adquirits.  

3. Exposar argumentacions i compondre textos propis en els quals s'aconsegueixi una integració de les diverses perspectives i 
s'avanci en la formació d'un pensament autònom. 

4. Fer servir i valorar el diàleg com a forma d'aproximació racional al coneixement i com a procés intern de construcció d'aprenentatges 
significatius, reconeixent i practicant els valors intrínsecs del diàleg, com el respecte mutu, la sinceritat, la tolerància i, en definitiva, 
els valors democràtics.  

5. Obtenir informació rellevant per mitjà de diverses fonts, elaborar-la, contrastar-la i utilitzar-la críticament en l'anàlisi de problemes 
filosòfics, sociològics i polítics.  

6. Conèixer i analitzar les característiques específiques de l'ésser humà com una realitat complexa i oberta, amb múltiples expressions 
i possibilitats, aprofundint en la dialèctica entre natura i cultura, i entre individu i societat.  

7. Conèixer i valorar la naturalesa de les accions humanes en la mesura que són lliures, responsables, normatives i transformadores.  
8. Comprendre i valorar les idees filosòfiques que han contribuït, en diferents moments històrics, a definir la categoria de ciutadà i 

ciutadana, des de la Grècia clàssica fins a la ciutadania global del món contemporani, posant un èmfasi especial en l'etapa de la 
Il·lustració i en la fonamentació dels drets humans.  

9. Assenyalar les diferents teories sobre l'origen del poder polític i la seva legitimació, identificant les que fonamenten l'estat de dret i la 
democràcia, i analitzar els models de participació i d'integració en la complexa estructura social d'un món en procés de globalització.  

10. Reconèixer i analitzar els conflictes latents i emergents de les complexes societats actuals, els seus assoliments i dificultats, canvis 
i reptes més importants. 
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BATXILLERAT 
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CURS 21-22 
 

CIÈNCIES PEL MÓN CONTEMPORANI 

CONTINGUTS 
1r BATXILLERAT 

CONTINGUTS  
 
Origen i evolució de l'Univers i de la vida  
 
• Valoració del canvi de paradigma en relació amb la representació de l'Univers: del geocentrisme a l'heliocentrisme. Interpretació dels 

moviments aparents del cel nocturn. Diferenciació entre ciència i pseudociència en l'explicació del cosmos.  
 
• Exposició del Big Bang i l'evolució de la matèria. Coneixement dels instruments i mètodes de prospecció i estudi de l'Univers: dels 

telescopis als acceleradors de partícules. Valoració de les aportacions de les ciències de l'espai al coneixement de la natura. 
Comprensió de l'estructura de l'Univers: galàxies, estrelles i planetes.  

 
• Contextualització de la Terra dins el sistema solar i dels processos de formació i evolució dels astres. Establiment de relacions entre 

l'estructura profunda de la Terra, la tectònica global i les seves manifestacions externes. Avaluació, prevenció i predicció de riscos 
relacionats amb la geodinàmica interna de la Terra.  

 
• Discussió de les teories sobre l'origen de la vida. Comparació entre arguments sustentadors de les idees evolutives: fets, teories i 

evidències. Anàlisi i significació dels fòssils homínids i coneixement dels principals mètodes de datació. Valoració del lloc de l'ésser 
humà dins la natura en el context de l'evolució.  

 
Ciència, salut i estils de vida  
 
• Relació entre requeriments metabòlics i alimentació humana. Valoració dels components de dietes específiques. Consideració de la 

influència dels hàbits culturals sobre els hàbits d'alimentació. Identificació de mites i errors sobre l'alimentació i les dietes. Coneixement 
dels efectes sobre la salut de l'ús d'algunes substàncies addictives.  

 
• Distinció entre malalties infeccioses i no infeccioses. Identificació i estudi d'alguna malaltia i del seu impacte social. Coneixement i 

valoració dels hàbits saludables en la prevenció de malalties. Consideració del fenomen de les epidèmies en un context històric i en 
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l'actual.  
 
• Coneixement i classificació dels mitjans de diagnòstic (anàlisis clíniques, diagnosi per la imatge) i del tractament (farmacologia, cirurgia, 

quimioteràpia, l'ús de radiacions i trasplantacions). Valoració positiva de la donació de sang, de teixits i d'òrgans.  
 
Biotecnologia i societat  
 
• Sinopsi de les bases moleculars i funcionals de la genètica: àcids nucleics, estructura dels gens, codificació i expressió de la informació 
genètica. Identificació del genoma com a tret distintiu dels organismes: relació entre els gens i l'evolució. Valoració critica de les aportacions 
i aplicacions del projecte Genoma.  
 
• Descripció de les principals tècniques i aplicacions de l'enginyeria genètica. Valoració de l'interès social i econòmic dels organismes 
transgènics i de les tècniques de clonació i valoració dels riscos associats. Anàlisi de les formes d'intervenció de l'ésser humà sobre la 
diversitat genètica de la biosfera i valoració dels riscos associats.  
 
• Identificació d'algunes aplicacions de la biotecnologia a la medicina i de les seves implicacions socials, ètiques i jurídiques. Argumentació 
sobre les controvèrsies relacionades amb la reproducció assistida, la teràpia gènica i l'ús de cèl·lules mare.  
 
Desenvolupament humà i desenvolupament sostenible  
 
• Aplicació de la teoria de sistemes a la interpretació de la natura com a sistema integrat.  
 
• Caracterització d'algunes crisis ambientals al llarg de la història. Anàlisi d'algunes interaccions actuals entre l'ésser humà i la natura: tipus 
d'impactes i valoració de mesures correctores.  
 
• Debat sobre la relació entre activitat humana, escalfament global i canvi climàtic. Identificació de les causes naturals i antròpiques. 
Diferenciació entre evidències, teories i possibles escenaris. Aplicació de l'anàlisi de dades i representacions gràfiques a l'estudi de 
l'evolució del clima. L'aigua com a recurs limitat i limitant. Avaluació del consum d'aigua en diferents societats i activitats. Anàlisi i valoració 
del tractament de les aigües.  
 
• Anàlisi dels patrons de consum d'energia. Càlcul i comparació del consum d'energia en diferents societats. Eficiència en l'ús de 
combustibles per al transport. El consum i l'estalvi d'energia a la llar. Valoració dels beneficis i limitacions de l'ús de les energies 
renovables.  
 
• Identificació i anàlisi dels impactes de les activitats humanes sobre la biodiversitat. Valoració dels efectes de la introducció d'espècies 
exògenes en els ecosistemes. • Caracterització de les diferents concepcions del desenvolupament sostenible. Relació entre estratègies de 
desenvolupament i conflictes socials. Anàlisi d'indicadors. Valoració crítica del paper dels moviments ambientalistes i de les polítiques 
mediambientals d'àmbit internacional i local.  
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Materials, objectes i tecnologies  
 
• Anàlisi i debat sobre la influència de les revolucions tecnològiques, que comporten innovacions en materials, objectes i serveis, i els 
canvis socials.  
 
• La humanitat i l'ús de materials. Materials naturals i sintètics. Relació entre les propietats físiques i químiques dels materials i les 
necessitats que satisfan. Classificació dels tipus de materials: ceràmiques, metalls i polímers. Identificació de materials presents en els 
objectes de la vida quotidiana: usos i riscos.  
 
• Reconeixement de la contribució dels nous materials en la creació de nous camps tecnològics: biomaterials i nanomaterials. Discerniment 
entre realitat i ficció a l'entorn de les nanomàquines i la nanotecnologia.  
 
• Establiment de la relació entre materials i recursos. Anàlisi de l'impacte dels hàbits de consum sobre la disponibilitat de recursos a partir 
dels càlculs sobre el cicle de vida de diversos objectes i materials. Classificació dels tipus de residus i el seu tractament. Valoració de les 
estratègies d'estalvi, reducció, reciclatge i reutilització de materials.  
 
Informació i coneixement  
 
• Classificació funcional de les tecnologies de la informació i la comunicació. Anàlisi de l'evolució del tractament de la informació en suports 
analògics i digitals: processament, emmagatzematge i intercanvi de dades, tractament de la imatge i realitat virtual.  
 
• Descripció dels sistemes de comunicació a distància: tipus de senyals i la seva transmissió al llarg de la història. Anàlisi de l'impacte social 
de les telecomunicacions. Coneixement dels sistemes i aplicacions actuals de la telecomunicació: telefonia, GPS i teledetecció.  
 
• Valoració de les implicacions econòmiques, socials i culturals de les tecnologies de la informació i la comunicació. Caracterització de la 
societat de la informació i el coneixement. Anàlisi dels impactes d'Internet i de la World Wide Web en la vida quotidiana. Reconeixement de 
la dimensió ètica i dels riscos associats: la bretxa digital, la privacitat i protecció de dades i la cibercultura. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1r BATXILLERAT 

 
 
1. Construir una argumentació completa que fonamenti una interpretació sobre un fet o procés natural formulada amb propietat i claredat, 

separant la teoria científica de les creences, opinions o interpretacions pseudocientífiques i usant diferents suports de comunicació a 
partir de fonts científiques (i.e. revistes científiques i capítols de llibre).  

 
2. Presentar exemples actuals o històrics on la ciència i la tecnologia es relacionin amb l'economia i l'organització d'una societat 

determinada. Valorar la influència de les teories científiques unificadores en la construcció de la societat moderna.  
 
3. Identificar, a partir de la lectura de diversos textos científics seleccionats sobre l'evolució o sobre l'origen de la vida, l'adscripció del seu 

autor/a a diferents camps d'idees, tot reconeixent si l'argumentació és científica .basada en fets i dades observables. o especulativa.  
 
4. Justificar l'adequació d'una dieta amb criteris qualitatius (funció energètica, plàstica, reguladora) i quantitatius (càlculs de la ingesta 

calòrica mitjana diària). Valorar la funció de la ciència, la cultura i les modes en l'establiment d'hàbits d'alimentació.  
 
5. Diferenciar algunes de les malalties més freqüents i les seves causes valorant la importància de la prevenció i les possibles tècniques de 

diagnòstic per identificar-les. Valorar l'impacte dels estils de vida sobre la salut.  
 
6. Identificar i analitzar (causes, processos i conseqüències) a partir de dades i/o gràfics alguns problemes ambientals de diversa escala, 

separant els agents naturals dels d'origen antròpic, i proposant mesures correctores dins un marc de desenvolupament sostenible. 
Valorar la contribució dels hàbits individuals o domèstics a l'agudització o mitigació dels problemes d'escala global. Argumentar sobre 
l'ús i l'explotació de recursos naturals i primeres matèries.  

 
7. Relacionar serveis o objectes d'ús quotidià amb els materials i la tecnologia emprada per fornir-los o construir-los, els principis científics 

que els inspiren i els impactes generats sobre el medi ambient o els recursos naturals.  
 
8. Reconèixer els canvis generats per les tecnologies de la informació i la comunicació en àmbits científics, polítics, socials i culturals, 

prenent en consideració els riscos que afecten la vida quotidiana dels individus. Valorar i aplicar alguns hàbits i tècniques que 
garanteixin la seguretat de les dades i la privacitat de la informació continguda als ordinadors.  

 
9. Conèixer les bases científiques de la manipulació genètica i embrionària, valorar els pros i contres de les seves aplicacions i entendre la 
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controvèrsia internacional que han generat, demostrant capacitat per fonamentar l'existència d'un comitè de bioètica que en defineixi els 
límits en un marc de gestió responsable de la vida humana. Es tracta de constatar si els estudiants han comprès i valorat les possibilitats 
de la manipulació de l'ADN i de les cèl·lules embrionàries; si coneixen les aplicacions de l'enginyeria genètica en la producció de 
fàrmacs, transgènics i teràpies gèniques, i si entenen les repercussions de la reproducció assistida, la selecció i conservació d'embrions 
i els possibles usos de la clonació. Així mateix, han de ser conscients del caràcter polèmic d'aquestes pràctiques i ser capaços de 
fonamentar la necessitat d'un organisme internacional que arbitri en els casos que afecten la dignitat humana. 
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BATXILLERAT 

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 21-22 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 
CONTINGUTS 

1r BATXILLERAT 
 
L'activitat física i la salut 
 
- Anàlisi i reflexió crítica sobre el concepte de salut. 
 
- Experimentació, caracterització i valoració dels beneficis i riscos de l'activitat física com a hàbit de vida saludable. 
 
- Planificació i execució del treball de les qualitats físiques relacionades amb la salut i realització de proves d'avaluació de la condició física. 
 
- Anàlisi i reflexió crítica de la influència d'alguns hàbits i pràctiques socials negatius per a la salut. 
 
- Descripció, valoració i experimentació dels elements que constitueixen l'autocontrol corporal: la higiene, l'alimentació equilibrada, el 

descans i la relaxació. Aplicació de tècniques de relaxació a la vida diària com a mitjà de coneixement personal i recurs de compensació 
de tensions i desequilibris. 

 
- Valoració i acceptació de valors com la responsabilitat, la perseverança i l'esforç per aconseguir una millora de la condició física i de la 

salut. 
 
- Descripció i experimentació de diferents tecnologies i implements per a la millora de l'activitat i la condició física. 
 
 
 
 
 
 
 
L'activitat física recreativa i l'expressió corporal 
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-  Anàlisi i reflexió crítica sobre el concepte de lleure. Reconeixement de la importància de l'activitat física en el temps de lleure. 
 
- Identificació, anàlisi i experimentació dels elements que conformen l'organització d'activitats físiques: recursos, processos i avaluació dels 

resultats. Valoració de la importància del treball en equip. 
 
-  Exercitació de diferents i variades activitats recreatives i valoració de les habilitats personals i socials que es posen en joc. 
 
- Creació, experimentació i organització d'activitats individuals i en grup que afavoreixin la comunicació i l'expressió per mitjà del llenguatge 

corporal, utilitzant si escau un suport rítmic. Valoració de les activitats com a mitjans de creixement personal i respecte per les 
composicions dels altres. 

 
- Experimentació, comprensió i pràctica de diferents jocs i esports, modificats segons els objectius que es vulguin aconseguir. 
Identificació, descripció i valoració de les diferents sortides professionals relacionades amb l'educació física i la salut, el lleure i l'esport. 
 
- Rebuig de situacions de desigualtat i discriminació en l'àmbit de l'activitat fisicoesportiva. 
 
 
L'activitat física i l'esport 
 
- Descripció i valoració de l'organització de l'esport. Caracterització de diferents tipus d'esports i competicions. Reconeixement de les 

implicacions personals i socials que representa practicar regularment un esport. 
 
- Identificació i anàlisi crítica dels valors individuals i socials de l'esport. Establiment de relacions entre els valors dels jocs d'altres cultures i 

èpoques i l'esport en les societats actuals. 
 
- Anàlisi crítica de l'esport com a fenomen social i cultural i de la seva repercussió en els mitjans de comunicació. 
 
- Experimentació, organització i execució pràctica de diferents esports individuals i col·lectius amb aparells manuals i sense. 
 
- Identificació i exercitació de les qualitats físiques, habilitats motrius i principis tecnicotàctics que es posen en joc en diferents activitats 

esportives. 
 
- Coneixement i aplicació dels principis i mètodes de l'entrenament: volum, freqüència i intensitat. 
 
- Utilització de les TIC i les MAV per a la cerca, anàlisi i contrast d'informació relativa a l'educació física. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
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1r BATXILLERAT 
1. Realitzar i aplicar de manera autònoma un programa d'activitat física orientat a la salut, utilitzant els coneixements adquirits per 

valorar la condició física inicial i les característiques o condicions pròpies, establir objectius adequats, aplicar correctament els 
principis i mètodes d'entrenament i assumir els valors de l'esforç, la constància i la perseverança en la consecució dels objectius. 

 
2. Organitzar i dur a terme en grup o de manera autònoma diferents tipus d'activitats físiques, aprofitar i optimitzar els recursos 

disponibles i consensuar les normes a seguir, en diferents àmbits (escolar, entorn, etc.). 
 

3. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar adequadament els elements tècnics i tàctics dels diferents 
esports i respectar les normes del joc net i tenir cura dels espais i els materials. 

 
4. Crear, organitzar-se i realitzar una composició expressiva i corporal en grup, posant en joc els coneixements adquirits, mostrant 

capacitat d'abstracció i expressivitat pròpia, respectant i valorant l'aportació dels altres per a la consecució d'un objectiu comú. 
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BATXILLERAT 
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CURS 21-22 
 

HISTÒRIA 

CONTINGUTS 
2n BATXILLERAT 

Continguts comuns per a tots els blocs 
 
 • Localització en el temps i en l'espai dels processos, estructures i esdeveniments més rellevants de la història de Catalunya i Espanya, 
contrastant críticament algunes interpretacions historiogràfiques sobre un fenomen o procés. Identificació de continuïtats, canvis i 
retrocessos, així com de les relacions de simultaneïtat en la successió dels fets d'un mateix període històric. 
 
 • Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en els processos històrics i anàlisi de les 
interrelacions que s'hi produeixen per tal d'elaborar explicacions sobre els fets. Establiment de relacions entre fets locals i el seu context 
més general. 
 
 • Identificació de les causes i les conseqüències dels fets històrics i dels principals processos d'evolució i canvi anteriors a l'època 
contemporània que permetin l'anàlisi de situacions posteriors, així com les particularitats de l'evolució històrica de Catalunya i d'Espanya. 
 
 • Valoració del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, com a subjectes de la història de Catalunya i Espanya i 
exercitació de l'empatia històrica. 
  
• Realització de treballs d'indagació històrica .individuals o en grup. que comportin la recerca, obtenció i selecció d'informació a partir de 
fonts diverses. Processament i interpretació de la informació obtinguda, tot comprovant la validesa de les hipòtesis o objectius formulats i 
comunicació dels resultats, combinant diferents formes d'expressió, incloses les possibilitats que proporcionen les TIC, i elaborant un 
discurs rigorós fent ús del vocabulari històric pertinent. 
 
 • Valoració de les consecucions de la democràcia a Catalunya i Espanya, identificant els reptes pendents. Rebuig de qualsevol forma 
d'injustícia, discriminació, domini o genocidi. Assumpció d'una visió critica vers les situacions injustes i valoració del diàleg i de la recerca 
del consens per a la resolució de conflictes. 
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Blocs de Continguts: 
 

- Antecedents històrics i evolució general del segle XIX. 
- Poder i conflicte al primer terç del segle XX: la Segona República i la Guerra Civil. 
- Catalunya i Espanya durant el franquisme (1939-1975). 
- La transició cap a la democràcia (1975-2004) 

 
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
2n BATXILLERAT 

● Descriure i analitzar, per mitjà de les fonts estadístiques i gràfiques, la naturalesa i dimensió dels canvis socials i econòmics i caracteritzar la crisi de 
l’Antic Règim a Catalunya i Espanya, així com el procés de construcció de l’estat liberal, reconeixent l’abast dels canvis i les seves limitacions. 

 
● Descriure i analitzar el sistema polític de la Restauració Borbònica i identificar algunes de les realitzacions i fracassos de l’etapa, per mitjà de les 

fonts estadístiques i gràfiques, posant un èmfasi especial en les particularitats del procés a Catalunya. 
 
● Descriure i analitzar, per mitjà de les fonts estadístiques i gràfiques, la naturalesa i dimensió dels canvis socials i econòmics que tenen lloc al llarg del 

segle XIX, posant un èmfasi especial en les particularitats del procés industrial i del moviment obrer a Catalunya i Espanya. 
 
● Descriure i analitzar, per mitjà de les fonts estadístiques, textuals i gràfiques, la naturalesa i dimensió dels canvis econòmics, demogràfics i socials 

que tenen lloc al llarg del primer terç del segle XX. 
 
● Descriure i analitzar per mitjà de les fonts estadístiques, textuals i gràfiques els trets bàsics de les formulacions culturals i ideològiques del 

nacionalisme polític a Catalunya des del seus orígens fins a 1901. 
 
● Analitzar i caracteritzar la crisi de l’Antic Règim a Catalunya i Espanya, així com el procés de construcció de l’estat liberal, reconeixent l’abast dels 

canvis i les seves limitacions, i relacionant les fases particulars amb el context europeu i hispanoamericà per mitjà de les fonts estadístiques, textuals 
i gràfiques. 

 
 
● Descriure i analitzar, per mitjà de les fonts estadístiques i gràfiques, la naturalesa i dimensió dels canvis socials, econòmics i polítics que tenen lloc 

durant la II República, i valorar la transcendència històrica d'aquests, identificant els projectes modernitzadors d'aquesta etapa. 
 
● Analitzar i interpretar les causes, desenvolupament i conseqüències de la Guerra Civil espanyola, així com el seu abast internacional, a partir de font 

directes i indirectes. 
 
● Descriure a partir de fonts directes i indirectes els trets definitoris de la dictadura franquista, les particularitats ideològiques i institucionals del règim 

polític i les fases principals de l’evolució social i econòmica. Valorar les conseqüències de la repressió política, ideològica, social i identitària en el 
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conjunt d’Espanya i en l’àmbit català en particular, i analitzar les formes d’oposició al règim. 
 
● Identificar els trets definitoris de la dictadura franquista, les particularitats ideològiques i institucionals del règim polític i les fases principals de 

l’evolució social i econòmica a partir de fonts directes i indirectes, 
 
● Valorar les conseqüències de la repressió política, ideològica, social i identitària en el conjunt d’Espanya i en l’àmbit català en particular, i analitzar 

les formes d’oposició al règim. 
 
● Descriure les característiques i dificultats del procés de transició democràtica i explicar els principis que regulen l’organització política i territorial de 

l’Estat espanyol. Conèixer el procés de recuperació de l’autogovern català i les funcions de les institucions que en formen part. 
 
 
● Valorar positivament el procés de recuperació de les llibertats i la necessitat de preservar la memòria de la lluita per la democràcia. Analitzar els 

problemes socials pendents des d’una visió crítica, proposant solucions per mitjà del diàleg i la cooperació, i superant estereotips i prejudicis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATXILLERAT 
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CURS 21-22  
 

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
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CONTINGUTS 

Continguts comuns a tons els blocs 
• Recerca, obtenció i selecció d'informació a partir de fonts diverses, entre les quals hi ha les TIC. Processament i anàlisi crítica de la 

informació.  
• Expressió argumentada, oral i escrita, d'idees i participació en debats per mitjà de l'exposició raonada del propi pensament i 

respectant l'opinió dels altres.  
• Comentari reflexiu de textos filosòfics o que suscitin problemes filosòfics, emprant amb propietat els corresponents termes i 

conceptes. 
• Racionalitat, empatia i respecte crític envers els plantejaments aliens, individuals i col·lectius.  
• Autonomia personal i sentit de la responsabilitat a l'hora de prendre decisions i actuar, assumint una visió crítica vers qualsevol forma 

d'injustícia i discriminació.  
• Desenvolupament d'una consciència crítica, compromesa amb la construcció d'una societat democràtica justa i equitativa. 
La filosofia antiga i medieval  
• Plantejament del problema de la naturalesa i del coneixement en els inicis de la reflexió filosòfica, en Plató i Aristòtil.  
• Plantejament del problema de l'ésser humà, la moral i la política en els sofistes, Plató i Aristòtil.  
• Identificació dels principals corrents de pensament hel·lenístic i valoració de la importància de la ciència alexandrina.  
• Anàlisi de les relacions entre filosofia i religió en el període medieval.  
• Estudi del pensament d'almenys dos autors o autores d'aquest període, entre els quals hi ha Sòcrates, Plató, Aristòtil, Epicur, 

Sèneca, Agustí d'Hipona i Tomàs d'Aquino.  
La filosofia moderna  
• Anàlisi de les relacions entre ciència, filosofia i religió en la modernitat.  
• Distinció entre racionalisme i empirisme en relació amb el problema de l'origen del coneixement i la veritat. Valoració dels intents per 

superar les visions contraposades mitjançant la síntesi.  
• Comparació de les teories ètiques i polítiques de diferents pensadors moderns. 
• Anàlisi del concepte de raó il·lustrada i de la idea de progrés. Valoració de la seva influència en la configuració del pensament 

modern.  
• Estudi del pensament d'almenys dos autors o autores d'aquest període, entre els quals hi ha Maquiavel, Galileu, Descartes, Newton, 

Hobbes, Locke, Hume, Rousseau i Kant.  
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La filosofia contemporània  
• Reconeixement de diferents alternatives ideològiques sobre el treball humà i la riquesa que se'n deriva en el context de la revolució 

industrial. 
• Anàlisi de la crisi de la raó il·lustrada i de la idea de progrés al començament del segle XX. Valoració de les conseqüències d'aquesta 

crisi en la construcció de l'individu i la societat contemporànies.  
• Explicació de la problemàtica generada per la filosofia del segle XX en relació amb el llenguatge i la ciència.  
• Anàlisi d'alguns problemes que afronta la reflexió filosòfica actual en el camp de l'ètica i la política.  
• Estudi del pensament d'almenys dos autors o autores d'aquest període, entre els quals hi ha Stuart Mill, Marx, Nietzsche, Freud, 

Wittgenstein, Popper, Ortega, Sartre, Arendt i Foucault.  
 

Connexió amb altres matèries  
• Filosofia i ciutadania: Les concepcions sobre l'ésser humà, l'ètica, la política i la societat dins el context de l'època històrica.  
• Ciències per al món contemporani - Valoració del canvi de paradigma en relació amb la representació de l'Univers. - Anàlisi de les 

relacions entre ciència i pensament.  
• Àmbit de llengües - Comprensió i producció de discursos orals i escrits. - Participació en interaccions orals i en formes de 

comunicació virtuals interactives. 
• Història. Història del món contemporani. Història de l'art. Literatura universal. Economia - Anàlisi i interpretació dels corrents de 

pensament filosòfic dins el seu context i establiment de relacions entre els moviments artístics i literaris.  
• Grec. Llatí - Valoració dels corrents de pensament grec i romà i de la seva incidència en diferents etapes de la història de la filosofia. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

2n BATXILLERAT 

1. Analitzar el contingut d'un text filosòfic, identificant els seus elements fonamentals i la seva estructura, i comentar-lo amb rigor 
metodològic.  
 
2. Relacionar els problemes filosòfics estudiats amb les principals condicions socioculturals en les quals apareixen i a les quals han 
pretès donar resposta, situant-los adequadament en la seva època i correlacionant les seves característiques principals.  
 
3. Ordenar i situar cronològicament les diverses respostes donades a les preguntes filosòfiques bàsiques, relacionant-les amb els 
filòsofs anteriors i identificant la seva influència i permanència en la reflexió filosòfica posterior.  
 
4. Comentar i jutjar críticament un text filosòfic, identificant els supòsits implícits que amaga, la consistència dels seus arguments i les 
conclusions que planteja, així com la vigència de les seves aportacions en l'actualitat.  
 
5. Comparar i relacionar textos filosòfics de diferents èpoques i autors, per establir-hi semblances i diferències de plantejament.  
 
6. Aplicar en les activitats plantejades (comentari de textos, dissertacions, argumentacions, debats, etc.) el procediment metodològic 
adequat a l'orientació científica o filosòfica dels temes.  
 
7. Obtenir informació rellevant des de diferents fonts, elaborar-la, contrastar-la i utilitzar-la críticament en l'anàlisi d'algun aspecte o 
pregunta de la història del pensament filosòfic.  
 
8. Participar en debats o exposar-hi per escrit l'opinió sobre algun problema filosòfic del present, aportant-hi les reflexions pròpies i 
relacionant-les amb altres posicions d'èpoques passades prèviament estudiades.  
 
9.Analitzar críticament les conceptualitzacions de caràcter excloent i discriminatori que apareixen en el discurs filosòfic de diferents 
èpoques històriques, assenyalant la seva vinculació amb altres plantejaments socials i culturals propis de l'època. 
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BATXILLERAT 
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CURS 21-22 
 

ECONOMIA DE L'EMPRESA 

CONTINGUTS 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

 
L'empresa com a organització  

▪ Identificació del paper de l'empresa com a unitat econòmica i 
de la tasca de l'empresari, considerant la seva evolució 
històrica, així com els seus objectius i el conflicte entre ells. 
Reconeixement del seu paper com a generadora de rendes i 
benestar en la societat.  

▪ Reconeixement de les funcions necessàries per a l'activitat 
empresarial i les seves interrelacions, els objectius, els 
conflictes i les tipologies generals d'empresa. Consideració 
de les empreses i organitzacions amb finalitats socials i no 
lucratives.  

▪ Valoració de la responsabilitat vinculada a l'activitat 
empresarial tant des del punt de vista social com 
mediambiental, mitjançant l'anàlisi i recerca de casos que 
permetin el contrast d'opinions i el debat.  

▪ Interpretació de les estructures organitzatives i organigrames, 
les relacions d'autoritat i responsabilitat entre els diferents 
nivells organitzatius i els canals de comunicació possibles, 
així com les causes que provoquen l'aparició d'estructures 
informals. Obtenció d'informació sobre estructures 
organitzatives d'empreses diverses. 

▪ Diferenciació entre l'aplicació de diferents estils de direcció i 
de lideratge en una organització i les conseqüències sobre 
els resultats, així com la implicació dels treballadors. 
Valoració dels efectes de la motivació sobre el rendiment i 

La informació econòmica i financera a l'empresa  
▪ Utilització de diferents criteris de valoració de les existències 

analitzant els efectes sobre el resultat comptable de cada 
criteri.  

▪ Consideració de la comptabilitat com a instrument 
d'informació sobre el patrimoni i els resultats necessaris per a 
tots els interessats en la gestió de l'empresa, valorant la 
importància de la normalització comptable. 

▪ Representació del patrimoni empresarial i registre dels fets 
comptables més habituals i determinació del resultat utilitzant 
el mètode de la partida doble i la normativa comptable. 

▪ Identificació dels documents que formen els comptes anuals i 
de la seva funció representativa de la imatge fidel del 
patrimoni i dels resultats de l'empresa. Reconeixement del 
paper de la funció auditora com a garant de la informació. 

▪ Consideració de les principals figures impositives que afecten 
l'empresa, valorant la incidència social del frau fiscal. 

▪ Anàlisi dels cicles d'explotació de l'empresa, i càlcul i 
interpretació del període mitjà de maduració en relació amb el 
capital circulant mínim. 

▪ Anàlisi i interpretació d'estats comptables mitjançant ràtios, 
detectant desequilibris, arribant a conclusions i proposant 
mesures correctores. Obtenció i comparació d'estats 
comptables d'empreses de diferents sectors. 
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l'assoliment d'objectius. 
▪ Aplicació del procés de presa de decisions a un cas senzill. 

Utilització de matrius i arbres de decisió com a mètode 
d'estructuració i resolució de situacions aplicant criteris per a 
situacions de risc i incertesa. 

 
Gestió dels recursos humans  

▪ Valoració de la importància d'una bona gestió de les 
persones en qualsevol àmbit i identificació de les funcions del 
departament de recursos humans.  

▪ Coneixement de les etapes d'un procés de selecció de 
personal aplicat per les empreses i de la gestió dels recursos 
humans per competències.  

▪ Reconeixement de la utilitat de la intel·ligència emocional en 
la gestió de les relacions i com a via per millorar tant 
l'eficiència de les organitzacions com les pròpies relacions 
personals.  

▪ Valoració de la gestió del coneixement i la formació com a 
mecanismes per gestionar el capital intel·lectual dins un 
equip humà.  

▪ Anàlisi de les relacions laborals i de la negociació col·lectiva 
en el paper de la resolució de conflictes entre empresaris i 
treballadors. Recerca d'informació bàsica dins l'Estatut dels 
treballadors i convenis col·lectius.  

▪ Identificació dels trets generals dels contractes de treball més 
usuals; càlcul bàsic d'un rebut de salari senzill, interpretant 
els efectes d'una variació en algun dels seus components 
sobre la renda del treballador. 

▪ Identificació dels factors socioculturals que limiten o 
discriminen per causa de gènere o altres motius determinats 
de caire col·lectiu en l'activitat empresarial i descripció de 
possibles mesures correctores de situacions de desigualtat i 
discriminació. 

 
 
 
Gestió de la producció  

▪ Descripció del procés de producció com a activitat 

 
Gestió financera 

▪ Descripció de l'estructura econòmica i financera de l'empresa i 
classificació de les diferents fonts de finançament. 

▪ Caracterització de les diferents formes de finançament propi i 
aliè en atenció als seus costos. Vinculació entre els mercats 
borsaris i les operacions de finançament empresarial. 
Identificació de les característiques fonamentals dels 
productes financers bancaris a l'abast de les empreses.  

▪ Identificació dels trets fonamentals i de les tipologies 
d'inversió. Esquematització de projectes d'inversió i utilització 
de mètodes de selecció estàtics i dinàmics en la seva 
valoració. Càlcul i selecció de projectes d'inversió amb el 
suport de fulls de càlcul. 

 
Direcció estratègica i creixement empresarial  

▪ Reconeixement de la necessitat d'estratègies i decisions 
vinculades als avantatges competitius, la cadena de valor i el 
desenvolupament empresarial.  

▪ Anàlisi de la direcció estratègica i del disseny d'estratègies 
competitives de negoci i corporatives.  

▪ Anàlisi dels factors que condicionen les decisions de 
localització i dimensió de les diverses activitats de l'empresa, 
valorant les conseqüències socials que suposa la localització 
o deslocalització d'una empresa d'un àmbit geogràfic. 

▪ Anàlisi de les estratègies de creixement intern i extern i dels 
seus avantatges i riscos i valoració de la incidència sobre els 
mercats de la creació de hòldings empresarials, a partir de 
l'estudi de casos. 

▪ Descripció del procés d'internacionalització de les empreses i 
de creació de mercats globals en el context de les tecnologies 
de la informació. Valoració dels aspectes positius i negatius 
de les empreses multinacionals i dels efectes de la 
globalització econòmica.  

▪ Consideració de la importància de les PIME com a creadores 
d'ocupació i les estratègies enfront les grans empreses i el 
mercat global. 

 



36 
 

generadora de valor afegit i valoració de l'eficiència en l'ús de 
recursos.  

▪ Apreciació de la recerca, el desenvolupament i la innovació 
com a motors del canvi tecnològic i de millora de la 
competitivitat empresarial.  

▪ Classificació i càlcul dels costos de producció de l'empresa 
utilitzant sistemes d'assignació de costos i analitzant les 
repercussions sobre la valoració de les existències i el 
resultat de l'empresa.  

▪ Anàlisi de les decisions de producció o externalització de 
costos amb l'ajut del llindar de rendibilitat a partir de la 
interpretació i resolució de casos. Anàlisi i representació 
gràfica amb el suport de fulls de càlcul.  

▪ Reconeixement dels continguts d'un sistema de gestió 
mediambiental entès com a eina per a una producció 
sostenible i com una font d'avantatges competitius, mostrant 
interès per la necessitat de canvis en el sistema productiu 
que portin a una millor preservació del medi natural. 

▪ Valoració de la importància dels sistemes de gestió de la 
qualitat i els processos de reenginyeria com a factor 
estratègic de l'empresa.  

▪ Interpretació de les estratègies de logística integral com a 
generadores d'avantatges competitius per a l'empresa 
mitjançant l'anàlisi de casos.  

▪ Aplicació i interpretació de les tècniques de planificació de la 
producció i control de projectes i de les conseqüències sobre 
la seva gestió.  

▪ Valoració de la necessitat dels inventaris, així com dels 
costos que suposen en relació amb els objectius d'eficàcia i 
eficiència de la funció de proveïment per mitjà de l'aplicació 
de models de gestió d'inventaris en casos senzills. 

 
 
 
 
 
Gestió comercial  

▪ Identificació de les finalitats del màrqueting en relació amb 

El projecte empresarial  
▪ Detecció de necessitats i obtenció d'idees de negoci. 

Consideració de l'autoocupació com una forma de 
desenvolupament professional viable i a l'abast. Descripció 
dels passos necessaris per a la creació d'una empresa i dels 
continguts d'un pla d'empresa.  

▪ Identificació dels trets fonamentals de les diverses formes 
jurídiques atenent als seus costos i responsabilitats. 

▪ Disseny d'un petit projecte empresarial, amb autonomia i 
creativitat seguint els passos d'un pla d'empresa simple, 
reconeixent la necessitat d'una organització i planificació del 
treball i amb actitud favorable al treball en equip. 

▪ Elaboració d'un senzill estudi de mercat i valoració de la idea 
mitjançant l'anàlisi DAFO. Descripció de l'organització i dels 
recursos humans necessaris.  

▪ Definició d'un pla de màrqueting aplicat al projecte definint la 
producció i el posicionament del producte o servei i establint 
les estratègies per a cada variable del màrqueting mix.  

▪ Elaboració d'un pla d'inversions i finançament general del 
projecte basat en dades aproximades i estudi de la viabilitat 
del projecte. 

▪ Presentació i comunicació, amb originalitat i iniciativa, dels 
continguts del pla d'empresa, defensant la seva viabilitat 
tècnica, financera i comercial de manera argumentada, 
utilitzant el vocabulari adient. Ús de suports digitals diversos 
en l'elaboració i presentació del projecte. 
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els objectius empresarials, les relacions amb la clientela i 
l'entorn empresarial.  

▪ Càlcul de la quota de mercat i identificació del mercat 
potencial, la competència i la tipologia de mercat a què 
pertany un producte.  

▪ Observació utilitzant exemples reals del significat i dels 
criteris per a la segmentació de mercats i la seva aplicació en 
la selecció del públic objectiu.  

▪ Anàlisi les diferències de posicionament entre productes reals 
d'un mateix mercat com a conseqüència de les accions de 
màrqueting, raonant les possibles estratègies aplicades. 

▪ Reflexió sobre els factors que influeixen en el comportament 
de les persones consumidores i el procés de decisió de 
compra, a partir d'exemples reals i pròxims.  

▪ Anàlisi del sistema d'informació de màrqueting de les 
empreses i identificació de les diferents tècniques i fonts 
d'informació utilitzades en un procés d'investigació de 
mercats.  

▪ Descripció del procés de planificació en el màrqueting, 
l'establiment del màrqueting mix i del tipus d'estratègia que 
cal desenvolupar. • Anàlisi del concepte, les característiques i 
el cicle de vida d'un producte, així com la tipologia d'una 
cartera de productes, a partir d'exemples de productes 
quotidians.  

▪ Caracterització de l'envàs, l'etiqueta i la marca, en relació 
amb el posicionament o valor de la marca. Identificació 
d'estratègies de marca i de llançament de nous productes. 

▪ Descripció, a partir de casos concrets, de les metodologies 
de fixació del preu del producte i establiment d'estratègies de 
preus. 

▪ Localització d'estratègies de distribució valorant, de manera 
general, els seus avantatges i inconvenients.  

▪ Caracterització del model de franquícia i dels seus 
avantatges i inconvenients entre altres opcions de comerç 
associat a partir de la recerca d'informació de casos 
comercials reals.  

▪ Recerca, observació i enumeració en establiments 
comercials reals de tècniques de marxandatge i animació del 
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punt de venda valorant la influència sobre les decisions de 
compra. 

▪ Descripció dels instruments de comunicació empresarial en 
relació amb el seu cost i la seva eficàcia, considerant i 
valorant les noves formes relacionades amb la innovació 
tecnològica.  

▪ Identificació de les etapes del procés d'elaboració d'un 
missatge publicitari. Anàlisi dels recursos emprats en 
diferents missatges publicitaris per aconseguir els objectius 
comercials. Reflexió i elaboració d'informes sobre la legalitat i 
els aspectes ètics d'alguns d'ells. 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

1. Descriure l'activitat empresarial i l'empresari en relació amb la 
seva funció de satisfacció de les necessitats, els objectius 
perseguits, i l'organització necessària per a la presa de 
decisions en condicions de risc dins un entorn canviant.  
 

2. Identificar les diferents àrees organitzatives de l'empresa 
interpretant la comunicació interna i l'organització i els 
conflictes que es generen en el decurs de la seva activitat. 
 

3. Reconèixer l'ètica i la responsabilitat social corporativa de 
l'empresa davant les conseqüències socials i mediambientals 
de la seva activitat, analitzar i mostrar opinions personals 
raonades i argumentades sobre casos i mantenir una actitud 
respectuosa durant el debat. 
 

4. Analitzar i resoldre problemes i situacions amb l'ajuda 
d'arbres o matrius de decisió, utilitzant un criteri de decisió 
apropiat, interpretar de manera coherent els resultats i valorar 
l'eficàcia de cada sistema.  
 

5. Identificar les etapes d'un procés de selecció i contractació 
de personal i descriure la gestió dels recursos humans 

1. Registrar les operacions més habituals en el cicle comptable 
empresarial, obtenir els estats comptables i tenir consciència 
de la importància de la fidelitat de la informació comptable a la 
imatge fidel de l'empresa.  
 

2. Calcular per a un cas senzill el període mitjà de maduració i 
relacionar-lo amb el capital circulant mínim.  
 

3. Interpretar la situació econòmica i financera d'uns estats 
comptables, mesurar i valorar les ràtios més significatives i 
proposar mesures raonades que duguin a la millora de la 
gestió. 
 

4. Proposar fonts de finançament intern i extern en funció de les 
necessitats d'una empresa en concret, caracteritzar i valorar 
els avantatges i inconvenients en cada cas.  
 

5. Seleccionar per mitjà de mètodes estàtics i dinàmics, 
projectes d'inversió alternatius, utilitzar un full de càlcul com a 
eina de suport en la presa de decisions.  
 

6. Analitzar el procés i les estratègies de negoci o corporatives 
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respecte a les competències, les relacions i el coneixement 
en la creació de capital humà.  
 

6. Reconèixer els aspectes bàsics de les relacions laborals dins 
l'empresa, la contractació i la determinació del salari. 
 

7. Classificar i calcular els costos de producció d'una empresa i 
prendre decisions sobre externalització de costos en casos 
senzills.  
 

8. Identificar situacions de discriminació per raons de gènere o 
per altres motius en l'àmbit de l'empresa i elaborar propostes 
correctores que portin a la igualtat d'oportunitats. 
 

9. Estructurar i resoldre en casos concrets qüestions 
relacionades amb la planificació i control de projectes i de 
gestió d'inventaris. 
 

10. Determinar, per a casos senzills, la quota de mercat i el 
mercat potencial d'un producte i descriure el seu públic 
objectiu i el posicionament. 
 

11. Analitzar de manera simple casos de màrqueting, identificant 
les estratègies utilitzades en les variables del màrqueting mix, 
i elaborar amb creativitat noves propostes d'acord amb uns 
objectius prèviament establerts. 
 

12. Assenyalar les característiques dels mètodes de comunicació 
comercial de les empreses i proposar, per a un cas 
determinat, un missatge o activitat d'acord amb uns objectius 
concrets. 

relatives a la localització, dimensió, creixement i 
internacionalització seguit per una empresa i valorar aspectes 
positius i negatius des del punt de vista de la gestió 
empresarial, però també social i mediambiental. 
 

7. Elaborar de manera senzilla un petit projecte d'empresa, 
identificar el producte, caracteritzar-ne el mercat, el públic 
objectiu, fixar una estratègia de màrqueting i calcular 
bàsicament la seva viabilitat.  
 

8. Presentar i defensar amb solidesa i creativitat els continguts 
d'un pla d'empresa i altres informes, utilitzant mitjans digitals 
com a suport dels estudis i la seva exposició. 
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BATXILLERAT 
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CURS 21-22  
 

LITERATURA UNIVERSAL 

CONTINGUTS 

Comprensió de discursos literaris 
• Comprensió del discurs literari com a fenomen comunicatiu i estètic, com a vehicle de creació i de transmissió cultural i com a 
expressió de la realitat històrica i social, tot identificant la simbologia, els estereotips i els tòpics de 
l'imaginari col·lectiu de la nostra societat. 
• Reconeixement de les característiques i els recursos emprats en les obres dels diferents gèneres i moviments literaris, amb la 
identificació i contextualització de manifestacions literàries diverses que es facilita amb la comparació entre produccions literàries i 
artístiques de tota mena, època i mitjà de comunicació. 
• Reconeixement del ressò, la interpretació i l'expressió dels grans esdeveniments històrics i els canvis sociològics de l'època en què 
han estat 
escrites. 
• Reflexió sobre els grans temes literaris, relacionant-los en obres de gèneres diversos i focalitzant-ho, bàsicament, en autors i autores 
contemporanis. 
• Consolidació de l'autonomia lectora i apreciació de la literatura com a coneixement d'altres mons, temps i cultures amb la lectura 
d'obres 
completes i de fragments representatius de les produccions d'autors i autores, moviments i períodes representatius de la literatura.  
 
 
 
Coneixement dels textos clàssics de la literatura 
• Les arrels bíbliques i grecollatines de la literatura occidental. La Bíblia. 
Èpica i teatre de la Grècia clàssica: Homer, Sòfocles, Aristòfanes. 
Poesia llatina: Virgili, Horaci, Ovidi. 
• Literatura medieval. 
L'èpica medieval. La novel·la artúrica. 
De la poesia trobadoresca al prerenaixement italià: Dante, Petrarca, Boccaccio. 
• Del segle XVI al segle XVIII. El segle de les llums. 
L'humanisme renaixentista: Rabelais, Montaigne. 
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El teatre: Shakespeare, Molière, Goldoni. 
Il·lustració i preromanticisme: Voltaire, Rousseau, Schiller, Goethe. 
• El segle XIX. El romanticisme. El realisme. 
La poesia: Keats, Hölderlin, Leopardi, Baudelaire. 
La novel·la francesa: Stendhal, Balzac, Zola, Flaubert. 
La novel·la russa: Puixkin, Tolstoi, Dostoievski. 
La novel·la anglosaxona: Dickens, Stevenson, E. Brontë, H. James. 
La literatura nord-americana i el naixement del conte: Poe, Melville, Conrad, Mark Twain. 
• El segle XX. Els nous enfocaments de la literatura i les transformacions dels 
gèneres literaris. 
La poesia: Valéry, Rilke, T. S. Eliot, Pessoa, Kavafis. 
La novel·la: Proust, Kafka, Joyce, T. Mann, Faulkner, V. Woolf. 
El teatre: Ibsen, Txèkhov, Brecht, Beckett. 
 
Participació en converses sobre textos literaris 
• Participació en converses sobre literatura amb flexibilitat i eficàcia, matisant les opinions pròpies i responent adequadament en 
situacions d'humor, 
doble sentit, formals o de caire col·loquial. 
• Gestió fluida i espontània de les converses en la realització de comentaris literaris i per a la construcció del coneixement. 
• Ús de les estratègies necessàries per adequar-se en cada moment als altres participants en la conversa i per col·laborar-hi eficaçment. 
• Ús de les estratègies necessàries per prendre la paraula o intervenir en el moment adequat i col·laborant perquè la conversa sigui 
reeixida; i per 
defensar els punts de vista personals sobre literatura amb precisió i respecte vers les altres persones. 
 
Producció de discursos crítics i literaris 
• Planificació, elaboració i comunicació (oral, escrita o audiovisual) de treballs acadèmics realitzats amb el rigor, adequació i sentit crític 
necessaris per mostrar l'anàlisi, contextualització, comentaris i interpretació de les obres llegides. 
• Elaboració d'un discurs crític argumentat a partir de la lectura dels textos literaris. 
• Elaboració, com a possible forma de treball complementari, de textos amb voluntat literària i l'ús de recursos retòrics propis del 
llenguatge literari a 
partir de l'anàlisi i la imitació tècnica de models dels escriptors i escriptores que han estat objecte d'anàlisi. 
• Actitud crítica davant les produccions pròpies per aplicar reflexivament els coneixements lingüístics (adequació, coherència, cohesió i 
correcció) i 
audiovisuals en la regulació de l'elaboració i en la millora dels textos finals. 
 
 
Dimensió de recerca i tractament de la informació 
• Planificació i execució individualment o en grup de projectes de recerca en literatura, en la realització dels quals calgui la captació, 
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selecció processament i interpretació de dades i la comunicació oral, escrita i/o audiovisual dels resultats. 
• Identificació i localització de la informació contrastant-ne el rigor i la credibilitat. 
• Elaboració de continguts interpretant la vinculació entre diverses informacions i ampliant el coneixement. 
• Elaboració del producte final amb la forma i el contingut adients. 
• Comunicació pertinent del producte final i de les conclusions, a partir del coneixement dels canals de difusió. 
• Ús de les eines TIC per a l'elaboració i la comunicació del coneixement. 
• Identificació i utilització correcta de la informació contrastant-ne el rigor i la credibilitat i adequant-los a la seva funció en l'aprenentatge 
amb consciència de la dimensió ètica del maneig i ús de la informació (respectar els drets d'autoria, citar adequadament les fonts 
consultades seguint alguna norma acceptada, usar èticament la informació obtinguda). 

 
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

2n BATXILLERAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CURRÍCULUM GENERALITAT 
1. Valorar les aportacions de la literatura universal a la comprensió, representació i interpretació del món i de la peripècia humana i la 

lectura d'obres literàries com a mitjà de maduració personal.  

2. Apreciar i valorar críticament textos dels diferents gèneres literaris, contextualitzant-los i fent comentaris raonats que mostrin les 
anàlisis fetes sobre els seus continguts i els recursos lingüístics emprats, i els lligams que es poden establir amb altres produccions 
literàries, artístiques o fets socials.  

3. Identificar les característiques essencials i els recursos estilístics dels gèneres literaris: poesia, narrativa, teatre i assaig, relacionant-
les amb les idees estètiques i les transformacions artístiques i històriques detectades en les obres o fragments llegits, analitzats i 
comentats a l'aula.  

4. Llegir significativament les obres programades de literatura universal, tot valorant-ne la capacitat de comprensió i d'interpretació, així 
com l'enriquiment personal aportat. 

5. Analitzar, comentar i interpretar textos literaris, reconeixent les representacions de la realitat que presenten, tot aplicant-hi els 
coneixements adquirits sobre els temes, els recursos literaris i els moviments i períodes literaris i precisant les relacions amb altres 
produccions literàries o artístiques.  

6. Usar la comparació de produccions de diferents orígens per explicar les influències, coincidències o diferències entre les diferents 
literatures, moviments, períodes o manifestacions.  
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7. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en converses per a la construcció de coneixements i la comprensió dels textos literaris 
que es comenten a l'aula. 

8. Planificar i estructurar amb rigor i adequació treballs acadèmics sobre temes literaris (obres o fragments) que prenguin com a base la 
lectura d'obres, amb autonomia i esperit crític, i usar les tecnologies de la informació i la comunicació. 

9. Fer exposicions orals o audiovisuals coherents, correctes i adequades, amb l'ús dels recursos adients, que expressin anàlisis i 
valoracions de les obres literàries, les pròpies opinions, tot acceptant les opinions de les altres persones. 

10. Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports, a partir dels models literaris llegits i analitzats, com a instruments per a 
l'increment del cabal de la pròpia experiència personal. 
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BATXILLERAT 
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CURS 21-22 
 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

CONTINGUTS 

● Localització en el temps i en l'espai dels processos, estructures i esdeveniments més rellevants de la història del món contemporani. 
Utilització de la representació gràfica del temps històric pel que fa a successions i simultaneïtats. Identificació de continuïtats i canvis 
en la successió de diversos períodes o moments històrics. 

 
● Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en els processos històrics i anàlisi de les 

interrelacions que s'hi donen per tal d'elaborar explicacions sobre els fets. 
 
● Identificació de les causes i les conseqüències dels fets històrics i dels processos d'evolució i de canvi que són rellevants per a la 

història del món contemporani i en la configuració del món actual. 
 
● Valoració del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, com a subjectes de la història i exercitació de l'empatia 

històrica. 
 
● Recerca, obtenció i selecció d'informació a partir de fonts diverses (documents històrics, textos historiogràfics, fonts iconogràfiques, 

informació proporcionada pels mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació, etc.) Processament i interpretació de la 
informació obtinguda, tot comprovant la validesa de les hipòtesis formulades. 

 
● Realització de treballs de síntesi o d'indagació, emprant informació de fonts històriques diverses, analitzant-la, contrastant-la i valorant 

les diferents interpretacions; i comunicació dels resultats d'una recerca individual o en grup. combinant diferents formes d'expressió, 
incloses les possibilitats que proporcionen les TIC, i fent un ús correcte del llenguatge i del vocabulari històric pertinent. 

 
● Valoració dels drets humans i rebuig de qualsevol forma d'injustícia, discriminació, domini o genocidi. Assumpció d'una visió critica 

vers les situacions injustes i valoració del diàleg i de la recerca del consens per a la resolució de conflictes. 
 
● Anàlisi i sistematització de les principals transformacions econòmiques, socials, culturals i polítiques operades a Europa a finals del 

segle XVIII i primeries del XIX com a punt de partença de l'evolució històrica posterior, fent referència als principis i característiques 
bàsiques de l'Antic Règim. 
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● Valoració argumentada de les continuïtats i canvis respecte de l'Antic 
● Identificació i anàlisi, a partir de fonts textuals, dels canvis polítics derivats dels valors de la independència dels Estats Units i de la 

Revolució Francesa; així com dels trets bàsics de les tres línies polítiques i ideològiques bàsiques del segle XIX: absolutisme, 
liberalisme i nacionalismes. 

 
● Descripció i explicació dels aspectes més importants del procés d'industrialització, especialment de la segona fase de la Revolució 

Industrial i de les seves conseqüències socials. 
 
● Caracterització de l'origen i l'evolució del moviment obrer durant el segle XIX. Comparació de les dues grans línies ideològiques del 

moviment obrer (socialisme i anarquisme) a partir de diferents fonts documentals. 
 
● Establiment de la causalitat múltiple del fenomen colonial del segle XIX, Descripció, anàlisi, caracterització i sistematització dels 

principals imperis colonials a partir de diverses representacions cartogràfiques. 
 
● Explicació de la interrelació entre l'imperialisme, l'expansió colonial i la cursa d'armaments produïda abans de la Primera Guerra 

Mundial. 
 
● Establiment, identificació i anàlisis de les causes i les conseqüències de la Primera Guerra Mundial. Descripció dels trets bàsics de 

l'evolució del conflicte. Anàlisi i valoració del procés d'organització de la pau, per mitjà dels textos legals més rellevants. 
 
● Descripció de la nova situació política i territorial d'Europa i de la nova organització econòmica mundial sorgida després de la Primera 

Guerra Mundial, especialment pel que fa als factors de declivi del “vell continent”. 
 
● Anàlisi i sistematització dels processos polítics i socials que van derivar en les revolucions russes de 1917 i la posterior formació de 

l'URSS. 
 
● Identificació, anàlisi i valoració de les característiques de les dictadures totalitàries dels estats feixistes dels anys trenta per mitjà de 

l'anàlisi i valoració d'algunes de les seves fonts documentals més representatives. 
 
● Identificació i explicació de les manifestacions externes i de l'abast del crac del 29, les alternatives intervencionistes i la definició del 

nou model neocapitalista per mitjà de l'anàlisi de dades estadístiques i gràfics. Establiment de relacions entre la crisi econòmica i 
l'auge dels feixismes. 

 
● Anàlisi de l'evolució de les mentalitats i de la condició femenina en el període d'entreguerres a partir de fonts i documents de caràcter 

literari, filosòfic i artístic de l'època i establiment de les relacions explicatives pertinents amb el context històric general. 
 
● Identificació de les relacions internacionals, tot establint les causes de la Segona Guerra Mundial i les seves conseqüències. 

Descripció, a partir de fonts diverses, de la situació de la població civil durant la contesa. 
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● Explicació de l'holocaust i valoració de la cultura de la pau, entesa com l'absència de violència en totes les seves formes: guerra, 

injustícia i vulneració dels drets humans. 
 
● Identificació i explicació de la influència de les dues potències hegemòniques en finalitzar la Segona Guerra Mundial. Establiment de 

les 
● causes de la formació de blocs i de la guerra freda, analitzant els principals conflictes de la guerra freda. 
 
● Anàlisi de l'evolució política i econòmica dels dos blocs fins a l'esfondrament del comunisme a l'Europa de l'est. 
 
● Identificació i explicació de les causes del procés de descolonització. Situació cronològica i geogràfica dels nous espais i 

sistematització de la seva evolució històrica, tot identificant els principals conflictes culturals, econòmics, socials i polítics. 
 
● Explicació dels diferents estadis de desenvolupament a escala mundial, tot manifestant una actitud crítica envers les desigualtats del 

món. 
 
● Identificació de l'origen i de les principals etapes de la construcció de la Unió Europea. Descripció dels principals organismes, 

institucions i polítiques desenvolupades i identificació dels nous reptes. 
 
● Identificació de les funcions d'algunes organitzacions supranacionals, tot valorant críticament, i a partir de determinades actuacions, la 

seva significació i el paper que juguen en les relacions internacionals. 
 
● Anàlisi i sistematització dels principals canvis cientificotècnics i la seva influència en l'economia i en la vida quotidiana de les 

societats. Anàlisi de l'evolució de les mentalitats, costums i creences. Valoració de l'evolució de la condició femenina, identificant 
assoliments i reptes pendents i rebutjant situacions de violència de gènere. 

 
● Localització i caracterització dels principals centres de poder polític i econòmic del món actual. Anàlisi crítica del nou ordre mundial. 
 
● Identificació dels reptes de les democràcies actuals, valoració de la necessitat de preservar la memòria històrica de la lluita per la 

democràcia i reconeixement de les diverses formes de participació ciutadana. 
 
● Identificació dels focus de conflicte del món actual, tot relacionant les seves causes amb els factors històrics, anàlisi de situacions 

concretes d'injustícia, desigualtat i discriminació i coneixement dels mecanismes per combatre l'incompliment i violació dels drets 
humans. Valoració del diàleg i la cooperació com a formes pacífiques de resolució dels conflictes. 

 
● Caracterització i explicació de la distribució actual de .l'Estat del benestar. 
 
● Identificació, anàlisi i valoració argumentada de la desigualtat al món, tot destacant les seves causes i les seves repercussions. 



47 
 

 
● Anàlisi i valoració de l'impacte del desenvolupament científic i tecnològic i de la importància dels mitjans de comunicació en el món 

actual, tot destacant la incidència en les formes de vida, costums i mentalitats. 
 
● Anàlisi i valoració argumentada del fenomen de la globalització i les seves conseqüències. Identificació dels nous reptes i 

plantejament de solucions alternatives, des d'una actitud dialògica i en coherència amb els principis bàsics de convivència i respecte 
per la pluralitat. 
 
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CRITERIS D'AVALUACI 
1. Identificar i caracteritzar, a partir de l'anàlisi i interpretació de diverses fonts, els canvis i les continuïtats en relació amb l'Antic Règim 
produïts a Europa a l'inici de l'època contemporània. 
2. Sintetitzar els aspectes més rellevants de la segona fase de la Revolució Industrial i algunes les seves conseqüències socials i 
ideològiques (aparició i evolució del socialisme i l'anarquisme). Comparar i diferenciar els pensaments anarquista i socialista. 
3. Identificar les causes i les conseqüències del fenomen colonial i localitzar-lo a grans trets a través de representacions cartogràfiques. 
4. Descriure a grans trets l'evolució de la Primera Guerra Mundial i valorar de manera argumentada les seves conseqüències, inclosa 
l'organització de la pau. Identificar els trets bàsics del procés que va portar a les revolucions russes de 1917 i indicar les conseqüències 
que se'n van derivar, en relació amb la creació del primer estat socialista: l'URSS. 
5. Descriure i analitzar, a través de fonts estadístiques i gràfiques, l'evolució econòmica del període d'entreguerres. Relacionar la crisi 
econòmica dels anys trenta i l'ascens dels feixismes. Resumir les característiques bàsiques dels feixismes i saber relacionar-los amb 
l'esclat de la Segona Guerra Mundial. 
6. Identificar, analitzar i interpretar algunes informacions procedents fonts històriques diverses (textuals, estadístiques, iconogràfiques, 
fílmiques, orals, etc.) per tal de realitzar treballs d'indagació sobre la situació de la població civil durant la Segona Guerra Mundial. 
Identificar i analitzar les causes que van provocar la formació de blocs a la fi de la Segona Guerra Mundial, i explicar i valorar els trets 
bàsics de la seva evolució durant la segona meitat del segle XX fins a l'esfondrament del comunisme a l'Europa 
de l'est. 
7. Identificar els factors que van afavorir el procés de descolonització i establir les possibles relacions entre l'experiència colonial i la 
situació actual d'alguns països que va experimentar processos de colonització, en un món interrelacionat. 
8. Sintetitzar les principals etapes del procés de construcció de la Unió Europea, identificar les seves institucions i funcions i valorar 
críticament el seu paper en el context europeu i a escala internacional, així com el desenvolupat per altres institucions d'àmbit 
supranacional. 
9. Sintetitzar, a partir de l'anàlisi i interpretació de fonts primàries i secundàries, l'evolució de la condició femenina, i identificar les grans 
línies de l'evolució de les mentalitats i costums socials de la història contemporània. 
10. Identificar i caracteritzar algunes transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals que s'han produït en les últimes 
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dècades, valorant l'existència de nous centres de poder a la vegada que l'impacte de la globalització en les esferes política, econòmica i 
cultural. Valorar la incidència de l'impacte científic i tecnològic i el seu desigual repartiment. 
11. Analitzar algun conflicte de finals del segle XX, o bé d'actualitat, tenint en compte la dimensió internacional, a partir de la informació 

dels mitjans de comunicació social, valorant críticament els diversos enfocaments, cercant els seus antecedents i les seves 
explicacions històriques, argumentant les pròpies idees com a individu social que viu en un temps i espai concrets i valorant la 
resolució pacífica dels conflictes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATXILLERAT 

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CURS 21-22 
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MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 

 

CONTINGUTS 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 
El càlcul amb nombres decimals: aproximacions i errors en 
funció de la situació objecte del càlcul 
• Nombres racionals i irracionals. Aproximacions decimals en funció 
dels contextos. Errors absolut i relatiu. El càlcul amb  
calculadora i ordinador. 
• Resolució de inequacions lineals amb una incògnita. L'ús dels 
intervals com una manera d'expressar-ne els resultats. 
Les progressions: un model per a l'estudi de l'interès simple i 
el compost 
• Augments i disminucions en percentatge. 
• Progressions aritmètiques i geomètriques: interès simple i interès 
compost. 
• Taxa d'interès anual equivalent (TAE). Interpretació de diferents 
tipus d'operacions ofertes per entitats financeres. 
El full de càlcul: una eina per resoldre problemes de 
matemàtica financera 
• Anualitats de capitalització: plans de pensions i d'amortització: 
hipoteques i préstecs personals. 
• Construcció i ús de fulls de càlcul per fer taules d'amortització. 
El càlcul amb polinomis: la transformació d'expressions 
algèbriques, per aplicar a l'estudi de funcions 
•La simbologia dels polinomis i les seves operacions. 
• Arrels. Descomposició en factors. 

ÀLGEBRA LINEAL I GEOMETRIA  
El llenguatge matricial com a eina per expressar i resoldre 
problemes relacionats amb l'organització de dades  
• Les matrius com a eina per treballar amb dades estructurades en 
taules.  
• Operacions amb matrius. Aplicació a contextos de les ciències 
socials.  
Els sistemes lineals una eina per plantejar i resoldre problemes  
• Resolució de sistemes d'equacions lineals (sense paràmetres). 
Mètode de Gauss.  
• Problemes amb enunciat.  
La interpretació geomètrica dels sistemes de dues equacions 
lineals amb dues incògnites  
• Direcció i pendent de les rectes expressades en la forma ax + by + 
c = 0. Interpretació geomètrica dels sistemes de dues equacions 
lineals amb dues incògnites. 

ANÀLISI 
Estudi de les característiques de certs tipus de funcions que 
poden ser models de fenòmens socials i econòmics 
• Funcions a partir de taules i gràfics. Aspectes globals d'una funció. 
Les funcions en la interpretació de fenòmens socials i econòmics. 
• Funcions polinòmiques de primer i segon grau i de proporcionalitat 
inversa aplicades a les ciències socials.  
• Funcions definides a trossos. Una primera idea de continuïtat, en 

PROGRAMACIÓ LINEAL  
La modelització de situacions que requereixen sistemes 
d'inequacions  
• Inequacions lineals d'una i dues incògnites.  
• Representació d'una situació mitjançant un sistema d'inequacions 
de primer grau amb dues incògnites. Representació gràfica de la 
regió factible.  
La programació lineal bidimensional un model per resoldre 
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contextos que comporten salts. 
El model de creixement exponencial enfront dels models lineals 
o quadràtics 
• Situacions que mantenen el tant per u de variació constant: 
models exponencials. La funció exponencial. 
• Concepte i propietats dels logaritmes lligats a la resolució 
d'equacions exponencials. 
 

problemes, molt sovint lligats a la producció  
• La funció objectiu. Màxims i/o mínims en una regió.  
• Optimització d'una situació amb l'ajut de la programació lineal. 
Interpretació de la solució segons el context. 

 PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 
Anàlisi del tipus i grau de relació entre dues variables en 
contextos socials 
• Estadística descriptiva: aprofundiment en l'organització, tractament 
i interpretació crítica de dades, gràfics i paràmetres. 
• Ús de les calculadores i fulls de càlcul o programes estadístics per 
als càlculs dels paràmetres i les representacions gràfiques. 
Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de 
probabilitats per resoldre situacions i problemes de la vida 
quotidiana 
• Freqüència relativa d'un esdeveniment. Llei de l'atzar. 
• Esdeveniments independents en probabilitat. Experiències 
successives i proves repetides. 
Les diferents fases i tasques d'un treball estadístic 
• El treball estadístic: recollir dades, organització, representació, 
paràmetres de centralització i de dispersió, interpretació i treball 
inferencial. 
 

ANÀLISI  
Interpretació física i geomètrica de les taxes de canvi i les 
asímptotes en situacions relacionades amb les ciències socials  
• Límits a l'infinit i límits infinits en un punt. Asímptotes horitzontals i 
verticals en les funcions racionals amb un polinomi de primer grau al 
numerador i al denominador i en funcions exponencials. Interpretació 
d'asímptotes en contextos no matemàtics.  
• Taxes mitjanes de canvi. Aproximar i interpretar taxes instantànies 
de canvi en models de les ciències socials i econòmiques que en 
demanen. Càlcul gràfic de la derivada d'una corba en un punt a partir 
del pendent de la recta tangent. Construcció gràfica de la funció 
derivada. Càlcul analític de derivades per aproximació de pendents 
de secants.  
• Càlcul de funcions derivades: derivades de les funcions elementals, 
les derivades i les operacions amb funcions. Derivada de la 
composta d'una funció en casos senzills. Càlcul de la recta tangent a 
una corba en un punt: aproximació lineal a una corba.  
L'aplicació de l'estudi local i global d'una funció a situacions 
pròpies de les ciències socials i econòmiques  
• Estudi (domini, punts de tall amb els eixos, signe, límits a l'infinit i 
asímptotes verticals i horitzontals, intervals de creixement i 
decreixement i màxims i mínims relatius) i representació gràfica de 
funcions polinòmiques, homogràfiques i exponencials senzilles que 
siguin models de situacions de l'àmbit de les ciències socials i 
econòmiques.  
• Ús de programes informàtics i/o calculadores gràfiques per generar 
el gràfic d'una funció i estudiar-ne les característiques.  
• Problemes d'optimització aplicats a les ciències socials i 
econòmiques. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

1. Comprendre la diferència entre un nombre real i les seves 
aproximacions. Avaluar l'error acceptable segons la situació de què 
es tracti. Dominar el concepte d'aproximacions successives a un 
nombre real i la seva utilització en contextos problemàtics, a més de 
tenir criteri de decisió sobre quin és l'error acceptable en diversos 
contextos de la vida real. 
2. Dominar el concepte de taxa en els diversos contextos, i 
especialment el tant per cent. Aplicar als diversos contextos 
econòmics les eines financeres apreses. Reconèixer i fer servir el 
model de les progressions geomètriques per als problemes d'interès 
compost i als relacionats amb productes financers que s'hi regeixen. 
3. Fer amb soltesa les operacions amb polinomis, entendre el 
significat del valor numèric d'un polinomi i emprar-lo per calcular-ne 
les arrels. Comprendre i utilitzar la relació entre els zeros d'un 
polinomi i solucions d'una equació polinòmica, com a pas per a la 
futura comprensió de les funcions polinòmiques. 
4. Emprar correctament el llenguatge algèbric, i comprendre'n el 
significat. Ser hàbil en la modelització algèbrica de problemes con 
textualitzats, fent servir les diverses eines apreses. Combinar les 
diverses eines i estratègies apreses per enfrontar-se a problemes 
fent servir la deducció i l'argumentació. 
5. Operar amb soltesa amb exponents i logaritmes, i entendre'n el 
significat, com a primer pas per a la futura comprensió de les  
funcions exponencials i logarítmiques. Comprendre el concepte de 
logaritme i dominar l'operativitat aritmètica amb les propietats dels 
logaritmes, sobre la base del coneixement i el domini de 
l'operativitat amb exponents. 
6. Relacionar les funcions elementals amb la seva representació 
cartesiana. Modelitzar situacions reals mitjançant les funcions, i 
treure'n conseqüències. Conèixer l'expressió i les propietats de les 
funcions elementals - polinòmiques de primer i segon grau i 
proporcionalitat inversa-, i ser destre en la utilització d'aquestes per 
modelitzar i resoldre problemes de la vida real. 
7. Aplicar tècniques senzilles de recompte a situacions de la vida 
real. Comprendre i resoldre problemes en què intervinguin els 
conceptes de probabilitat i dependència o independència 

1. Utilitzar el llenguatge matricial com a instrument per al tractament 
de situacions que comportin dades estructurades en taules. Fer 
servir les matrius amb destresa per organitzar informació i per 
transformar-la mitjançant les operacions corresponents.  
 
2. Reconèixer situacions i contextos no matemàtics on siguin 
aplicables els models matemàtics d'equacions i inequacions. Saber 
fer servir els sistemes d'equacions i d'inequacions en contextos no 
matemàtics, amb un èmfasi especial en la seva representació 
geomètrica.  
 
3. Saber reconèixer models vectorials en situacions reals. Dominar el 
llenguatge vectorial com a instrument d'interpretació de fenòmens 
diversos. Més específicament, utilitzar amb destresa la relació entre 
direcció i pendent d'una recta, tot lligat amb la comprensió del 
concepte de paral·lelisme.  
 
4. Aplicar els models de programació lineal a problemes senzills de 
la vida real. Aplicar els conceptes bàsics de la programació lineal a 
situacions que requereixen una modelització prèvia; és a dir, saber 
formular algèbricament i resoldre gràficament el conjunt de 
restriccions i la funció objectiu en problemes de programació lineal 
de dues variables.  
 
5. Transcriure al llenguatge algèbric problemes expressats en 
llenguatge retòric, i resoldre'ls fent servir tècniques algèbriques. 
Reconèixer les matemàtiques com a instrument necessari per a la 
comprensió i investigació de la realitat, i utilitzar-les per a la resolució 
de problemes.  
 
6. Comprendre i formalitzar el concepte de taxa de variació i de 
variació instantània, i dominar el càlcul de funcions derivades de les 
operacions amb funcions elementals. Usar en problemes pràctics el 
concepte de taxa de variació d'una funció i tenir destresa en el càlcul 
de funcions derivades senzilles.  
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d'esdeveniments, lligat amb conceptes elementals de combinatòria. 
8. Interpretar la possible relació entre variables fent servir el 
coeficient de correlació i la recta de regressió. Portar a la pràctica 
els conceptes bàsics de l'Estadística descriptiva i bivariant a 
situacions senzilles. 
9. Tenir destresa en la planificació, realització i l'anàlisi crítica de les 
diverses fases d'un treball estadístic. Específicament, elaborar i 
sotmetre a crítica un treball estadístic i en l'ús de la calculadora i el 
programari informàtic. 

7. Comprendre el concepte de derivada i aplicar-lo a l'estudi de 
funcions i a situacions reals. Interpretar i aplicar a situacions 
concretes la informació obtinguda de l'estudi de les funcions. Més en 
concret, analitzar de manera detallada el comportament local i global 
d'una funció i resoldre problemes de tangència.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATXILLERAT 

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

                                                 CURS 21-22 

GEOGRAFIA 
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CONTINGUTS 
 
● Obtenció, selecció i ús d'informacions de contingut geogràfic procedents de fonts diverses (cartogràfiques, estadístiques, textos, 

imatges, treball de camp, tecnologies de la informació i la comunicació) per tal de localitzar i interpretar els fenòmens territorials i les 
seves interrelacions. 

 
● Realització de treballs d'indagació geogràfica individuals o en grup que comportin la interpretació de dades i la verificació de les 

hipòtesis formulades. Comunicació dels resultats d'una recerca per mitjans convencionals i a través de les tecnologies de la informació, 
emprant la terminologia específica en la descripció, explicació i valoració dels fenòmens estudiats. 

 
● Identificació de les causes i les conseqüències dels fenòmens estudiats, així com la seva distribució espacial i la simultaneïtat de factors 

implicats en determinats processos. 
 
● Lectura, interpretació i comparació de diferents documents cartogràfics (plànols i mapes de diferent natura, imatges, croquis) a diferents 

escales. 
 
● Anàlisi de fenòmens globals a escales regionals i locals. 
 
● Presa de consciència del caràcter exhaurible dels recursos i de la necessitat d'una producció respectuosa amb el medi ambient i d'unes 

pautes de comportament individual i col·lectiu responsable. Apreciació de la diversitat de paisatges i de la necessitat de la seva gestió i 
preservació. 

 
● Identificació de les transformacions i desequilibris d'un món globalitzat, divers, desigual i en canvi constant, reconeixent els centres de 

poder i localitzant les grans àrees socioeconòmiques i geopolítiques. Anàlisi i reflexió crítica dels processos i factors d'ordre i desordre 
mundial, distingint les seves causes i conseqüències. Valoració de les intervencions de les institucions internacionals en la presa de 
decisions polítiques, econòmiques i socials. 

 
● Anàlisi de la posició de la Unió Europea en el món a partir de l'anàlisi i interpretació dels indicadors demogràfics, econòmics, financers, 

socials i culturals. Identificació de les fortaleses i problemes en el procés de la construcció de la Unió Europea. 
 
● Anàlisi de la posició d'Espanya dins la Unió Europea i el món. Anàlisi dels elements bàsics de l'organització territorial de l'Estat espanyol. 

Distinció i valoració de la diversitat de competències territorials de les administracions. 
 
● Caracterització de Catalunya com a comunitat autònoma i com a nació. Reconeixement de la cultura i la identitat com a factors decisius 

per entendre la realitat i l'evolució de Catalunya, valorant les diverses expressions culturals del territori com a patrimoni de la humanitat. 
 
● Anàlisi dels intercanvis i fluxos entre Catalunya i Espanya, la Unió Europea i la resta del món. Identificació del paper i posició de 

Catalunya dins l'espai econòmic europeu i l'Europa de les regions. 
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● Anàlisi dels elements físics i de l'acció antròpica en la configuració dels paisatges de la península Ibèrica: problemes ecològics i riscos 

naturals. Caracterització dels grans conjunts naturals de Catalunya i Espanya dins l'àmbit mediterrani. 
 
● Identificació dels principals recursos hídrics, primeres matèries i recursos energètics. Definició de recurs natural des d'una perspectiva 

social, considerant les variables d'ús, abús i escassetat. Concepte de sostenibilitat. 
 
● Localització, identificació de problemàtiques i condicionants dels paisatges catalans i espanyols, analitzant de manera específica en el 

cas català la problemàtica de les àrees de muntanya i del litoral. Coneixement i valoració de les polítiques de protecció, conservació i 
millora ambiental de les diferents administracions. 

 
● Identificació del paper dels factors naturals, socioeconòmics, tècnics, polítics i culturals en la configuració, dinàmica i transformació dels 

espais geogràfics. 
 
● Anàlisi de l'índex de desenvolupament humà a l'Estat espanyol i a les comunitats autònomes. Localització i valoració de les especificitats 

i els desequilibris territorials entre comunitats. Anàlisi de l'índex de desenvolupament humà a Catalunya, localitzant les variacions per 
mitjà de l'estudi de casos a escala local. 

 
● Caracterització dels canvis i permanències en el espai rural català i espanyol. Anàlisi de la dimensió social, econòmica, ambiental i 

cultural dels paisatges rurals. Valoració de la industrialització de l'agricultura, la ramaderia i la pesca en el marc de la Unió Europea i el 
món. 

 
● Anàlisi del creixent protagonisme dels serveis i de la seva heterogeneïtat. Valoració de la dimensió i impacte social, econòmic i 

ambiental del sector dels transports i comunicacions en la producció i el consum. Anàlisi del 
● paper econòmic i la incidència mediambiental dels espais turístics. Valoració dels serveis socials i les polítiques referides a l'educació i la 

sanitat. 
 
● Caracterització del teixit industrial català i espanyol: singularitats, nuclis i eixos. Apreciació dels canvis en el model de desenvolupament 

industrial pel que fa a les dimensions socials, econòmiques, ambientals i culturals que se'n deriven. Identificació de les tendències i 
problemàtiques de la indústria catalana i espanyola en el marc de la Unió Europea i del món: processos de reestructuració productiva i 
deslocalització a escala global. 

 
● Aplicació de conceptes bàsics d'economia a l'anàlisi del funcionament del món del treball, tot identificant i valorant l'impacte dels 

processos de globalització i deslocalització en les relacions socials i personals a l'entorn i establint relacions amb altres escales, per 
mitjà de l'estudi de casos reals o simulats. Identificació del paper de les dones en les estructures laborals. 

 
● Anàlisi de la distribució, estructura i dinàmica natural de la població: el creixement vegetatiu, el saldo migratori i el procés d'envelliment. 

Identificació i valoració dels canvis i permanències en relació amb els models de fecunditat i familiars. Coneixement d'algunes polítiques 
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demogràfiques a escala europea. 
 
● Identificació dels impactes econòmics i culturals dels fluxos migratoris, de les seves variables espacials i dels reptes de futur. 

Coneixement de les polítiques migratòries a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. Valoració de la diversitat cultural de l'entorn, 
assumint els valors democràtics de la convivència i el respecte. 

 
● Anàlisi del fet urbà: infraestructures, espais públics i privats i relacions socials. Identificació dels factors d'exclusió social, els 

desequilibris i les desigualtats internes i la seva localització espacial. Localització de les principals xarxes urbanes i infraestructures de 
comunicació i valoració dels límits del seu creixement. 

 
● Caracterització del nucli urbà com a espai de producció i de consum: de l'especialització funcional de la ciutat central a la urbanització 

difusa. Valoració dels models residencials suburbà i rururbà i del seu impacte territorial i social. Anàlisi del nucli urbà com a espai de 
relació social i reconeixement de les formes de participació ciutadana en la planificació i 

● gestió de la pròpia localitat. 
 
● Descripció de l'organització politicoadministrativa de Catalunya i de les seves relacions amb altres administracions territorials. 

Identificació del paper de la planificació territorial en la correcció de desequilibris territorials. 
 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
1. Llegir i comparar diversos documents cartogràfics a diferents escales i saber utilitzar els més adequats per als propòsits d'una 

determinada recerca o per resoldre una tasca concreta. 
 
2. Comprendre el concepte de globalització i saber interpretar determinats fenòmens de la realitat regional i local a la llum de fenòmens 

més globals, distingint les particularitats dels fenòmens locals. 
 
3. Descriure els trets bàsics del medi natural europeu, espanyol i català, localitzant els principals conjunts paisatgístics i valorant seu el 
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grau de preservació i equilibri ecològic. 
 
4. Identificar els canvis i les permanències en les activitats econòmiques a Catalunya i Espanya, explicant algunes de les tendències 

actuals, especialment les que afectin la gestió dels recursos i l'ordenació del territori més proper. 
 
5. Analitzar i valorar les conseqüències de les accions humanes sobre el medi, identificant les problemàtiques bàsiques que afecten els 

espais geogràfics català i espanyol i les principals mesures de protecció i recuperació. 
 
6. Interpretar, a partir d'informacions procedents de fonts gràfiques, estadístiques i cartogràfiques, els trets bàsics de les dinàmiques 

demogràfiques catalana i espanyola, en el context europeu i mundial, identificant l'impacte dels fenòmens migratoris. 
 
7. Interpretar els grans trets del procés d'urbanització a Catalunya i Espanya i reconèixer-lo a partir d'algun exemple concret, valorant la 

incidència del creixement urbà sobre el territori i algunes de les problemàtiques de les grans ciutats. 
 
8. Descriure els diferents espais politicoadministratius que operen a l'Estat espanyol (local, autonòmic, estatal, supranacional), així com les 

seves competències, identificant algunes de les polítiques d'integració i cohesió social. 
 
9. Planificar una recerca a l'entorn, seleccionar les fonts adequades i aplicar les tècniques geogràfiques per analitzar els fets i comunicar 

els resultats de la recerca, emprant el vocabulari pertinent. 
 
10. Interpretar i valorar críticament les informacions geogràfiques divulgades pels mitjans de comunicació, demostrant una actitud 

compromesa per assolir una societat més justa i un repartiment equitatiu dels recursos. 
 

 

 

 
BATXILLERAT 

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 21-22  

 
HISTÒRIA DE L'ART 

 
CONTINGUTS 
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Continguts comuns a tons els blocs 
• Definició del concepte d'art en el marc de la seva evolució històrica. Identificació i valoració del significat de l'obra artística. 

Coneixement d'algunes de les metodologies de la història de l'art i identificació de les principals tipologies de fonts per a l'estudi de 
les manifestacions artístiques. 

• Identificació de les funcions de l'art en les diferents èpoques en relació amb artistes, clients i promotors. Identificació i valoració del 
paper de les dones en la creació artística.  

• Identificació i classificació dels vehicles, les tècniques, les materials i les tipologies artístiques. Definició del concepte d'estil i 
aplicació de la seva periodització històrica en obres artístiques concretes.  

• Definició dels conceptes de patrimoni artístic i rutes historicoartístiques i valoració de la necessitat de protegir el patrimoni com a 
herència cultural dels grups humans i difondre'l.  

• Ús de la cronologia i codis per mesurar el temps historicoartístic. Representació de l'espai geogràfic i del temps històric, amb inclusió 
pertinent de dades, obres, autors, fets historicoartístics i estils.  

• Identificació de causes i conseqüències dels fenòmens artístics en el seu context històric, amb especial referència als precedents i 
consegüents estilístics i als processos de continuïtat i canvis, constatant els diferents ritmes evolutius de les societats i la varietat de 
manifestacions.  

• Anàlisi i interpretació de les obres d'art dins el seu context, aplicant un esquema metodològic coherent i flexible, utilitzant 
correctament el vocabulari específic de la disciplina i desenvolupant la capacitat del gaudi estètic 

 
L'art occidental en el món antic i medieval 
Caracterització de l'arquitectura a la Grècia i la Roma antigues, analitzant les formes, interpretant les funcions dels espais i valorant les 
aportacions tècniques de les diferents civilitzacions. 
• Caracterització i comentari metodològic de les principals obres de la imatge a la Grècia i la Roma antigues. Identificació i explicació 

de les principals continuïtats i canvis en l'evolució estilística de la imatge grega i romana, en relació amb els seus precedents i 
consegüents.  

• Identificació, anàlisi, interpretació i valoració de l'arquitectura i la imatge romànica. Localització del .Camí de Sant Jaume. i valoració 
de la seva importància en la difusió de l'estil. Caracterització de l'art romànic a Catalunya per mitjà de l'anàlisi i comentari 
metodològic d'obres representatives, incidint en la concepció de l'espai religiós i en la lectura iconogràfica de les imatges.  

• Identificació, anàlisi, interpretació i valoració de l'arquitectura i de l'art de la imatge d'època gòtica, en el context d'una cultura urbana. 
Caracterització de l'art gòtic a Catalunya, identificant les seves particularitats, per mitjà de l'anàlisi i comentari metodològic d'obres 
representatives dins el context de la Corona catalanoaragonesa.  

• Caracterització de l'art hispanomusulmà, valoració de les seves aportacions i influències per mitjà de l'anàlisi i comentari metodològic 
d'obres representatives de l'art islàmic a la península Ibèrica. 
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L'art occidental en el món modern  
• Caracterització dels trets estilístics del Renaixement italià. Descripció i anàlisi de la nova concepció de l'espai arquitectònic per mitjà 

de l'anàlisi i el comentari metodològic d'alguns exemples.  
• Anàlisi i interpretació dels temes, formes i funcions principals de l'escultura i la pintura renaixentista italiana, identificant-ne les fonts 

d'inspiració. Anàlisi i comentari metodològic d'alguns exemples.  
• Caracterització general del barroc en la seva diversitat de manifestacions, cronològica i geogràfica. Descripció i anàlisi de la 

concepció barroca de l'espai arquitectònic i de la seva relació amb l'urbanisme, així com de les funcions al servei dels poders polític i 
eclesiàstic. Anàlisi i comentari metodològic d'alguns exemples.  

• Anàlisi i interpretació dels principals temes, formes, funcions i tendències de la pintura i l'escultura barroques a Itàlia i a la península 
Ibèrica. Anàlisi i comentari de l'evolució estilística d'artistes barrocs representatius de tendències diverses.  

• Descripció i anàlisi de l'arquitectura del segle XVIII, valorant la seva situació entre la pervivència del barroc i el neoclassicisme. 
Anàlisi dels principals temes i funcions de la pintura del segle XVIII, identificant les novetats.  

• Anàlisi d'una obra escultòrica, pictòrica o arquitectònica de l'època moderna a Catalunya, situant-la en el context local i europeu.  
 
L'art contemporani  
• Definició de l'àmbit cronològic i geogràfic de l'art contemporani. Síntesi evolutiva de les arts plàstiques vuitcentistes des del 

romanticisme fins al simbolisme, matisant les singularitats en els casos espanyol i català. Anàlisi de l'obra de Goya i de la seva 
repercussió.  

• Sistematització de l'evolució de l'arquitectura al llarg del segle XIX, analitzant algunes obres característiques de l'historicisme, 
eclecticisme i modernisme, amb especial atenció a la singular eclosió del modernisme a Catalunya i la seva pervivència. Valoració de 
l'ús dels nous materials en l'arquitectura per a noves funcions i caracterització de l'urbanisme modern.  

• Sistematització, classificació, anàlisi i valoració de les primeres avantguardes, valorant la influència de les tradicions no occidentals 
en la seva gestació. Anàlisi de l'obra d'un artista i d'una artista europeus i catalans representatius.  

• Anàlisi d'obres representatives dels principals corrents arquitectònics del segle XX: racionalisme, organicisme i estil internacional, 
entre altres, valorant la renovació del llenguatge arquitectònic que aporten.  

• Sistematització, classificació, anàlisi i valoració de la plàstica a la segona meitat del segle XX, per mitjà de l'anàlisi de la trajectòria 
d'algun o alguna artista d'àmbit extraeuropeu.  

• Identificació del rol de l'art i de l'artista en la segon meitat del segle XX: de l'art com a denúncia social a l'art com a bé de consum. 
Caracterització de la singularitat d'algunes manifestacions contemporànies quant a la combinació de llenguatges expressius, 
analitzant alguns exemples.  

• Anàlisi d'algun sistema visual contemporani: fotografia, cartellisme o cinema, identificant les particularitats del seu llenguatge. 
Valoració de l'impacte de les noves tecnologies en la creació artística i dels nous reptes de la difusió i la conservació del patrimoni. 



59 
 

Connexió amb altres matèries 
- Història. Història contemporània. Geografia - Localització en el temps i en l'espai dels processos, estructures i esdeveniments 

rellevants d'època contemporània a escala local, europea i mundial.  
- Filosofia i ciutadania. Història de la filosofia - Caracterització de la relació lingüística i simbòlica dels individus i societats amb el seu 

entorn i context històric. - Valoració de la incidència dels corrents filosòfics en l'evolució artística.  
- Història de la música i la dansa. Arts escèniques. Literatura catalana. Literatura castellana. Literatura universal. Història de l’art 10 - 

Anàlisi i interpretació de les obres d'art dins el seu context i establiment de relacions entre els moviments estètics i literaris i l'evolució 
artística. - Relacions entre diferents llenguatges expressius. - Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni artístic i 
cultural com a herència dels grups humans.  

- Àmbit de llengües. Cultura audiovisual - Ús de tècniques i estratègies per organitzar i sistematitzar la informació. - Elaboració del 
discurs propi de la història a partir de les competències lingüístiques orals i escrites (descripció, explicació, justificació interpretació i 
argumentació) i de llenguatges icònics i audiovisuals.  

- Disseny. Tècniques d'expressió graficoplàstica. Volum. Dibuix artístic. Anàlisi musical. Llenguatge i pràctica musical - Relacions entre 
diferents llenguatges expressius. - Anàlisi i interpretació de les obres d'art dins el seu context. Identificació i classificació dels 
vehicles, tècniques, materials i tipologies artístiques. - Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni artístic i cultural 
com a herència dels grups humans. - Identificació de les funcions de l'art en les diferents èpoques en relació amb artistes, clients i 
promotors i del paper de les dones en la creació artística.  

- Grec. Llatí - Valoració del llegat patrimonial grec i romà i de la seva influència en diferents etapes de la història de l'art. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

2n BATXILLERAT 

1. Exposar una definició del concepte d'art, tot resumint algunes de les seves funcions al llarg de la història a partir d'exemples concrets 
i analitzant i comparant els canvis produïts en la seva concepció en diferents moments històrics i en diferents cultures. 

  
2. Resumir l'esquema d'un mètode de comentari i lectura d'una obra d'art que tingui en compte els elements que la componen i la seva 

relació amb el context històric i cultural, aplicar-lo a l'anàlisi i interpretació de diverses obres arquitectòniques i plàstiques, emprant 
els diferents tipus de discurs lingüístic i utilitzant la terminologia adequada per identificar els vehicles artístics i les tipologies.  

 
3. Identificar, analitzar i interpretar diverses obres d'art representatives d'una època que no sigui la contemporània i també l'evolució de 

l'obra d'un o una artista no contemporanis, tot assenyalant-hi les peculiars relacions entre el rol dels artistes i la societat en els casos 
estudiats i els canvis respecte d'èpoques precedents o consegüents.  

 
4. Resumir i caracteritzar els components determinants i les línies bàsiques de les formes, temes i funcions dels estils d'una de les 

èpoques de la història de l'art (llevat de la contemporània), situar-los amb la màxima precisió possible en unes coordenades 
espaciotemporals, establir-hi les ruptures i continuïtats pertinents i relacionar-los amb el context històric en què es desenvolupen. 

  
5. Reconèixer i analitzar obres significatives d'artistes rellevants, amb especial atenció a artistes espanyols i catalans, distingint tant els 

trets diferenciadors del seu estil com els elements que comparteixen amb artistes coetanis, així com valorant la diversitat de corrents 
o models estètics que es poden desenvolupar en una mateixa època.  

 
6. Explicar de manera resumida les continuïtats i canvis observables dels estils plàstics vuitcentistes, així com el tractament dels temes 

i les actituds de l'imaginari col·lectiu que s'hi poden observar per mitjà de l'anàlisi i interpretació d'alguns exemples paradigmàtics.  
 
7. Identificar, analitzar i interpretar obres significatives del segle XX que revelin la diversitat de plantejaments i tendències plàstiques i 

visuals de l'art contemporani, valorant les innovacions que aporten i les funcions socials en cada cas i argumentant el paper de l'art 
en el món actual.  

 
8. Resumir les tendències arquitectòniques dels segles XIX i XX a partir de l'anàlisi d'algunes edificacions característiques. Identificar, 

analitzar i interpretar algunes obres arquitectòniques contemporànies.  
 
9. Observar directament i analitzar monuments artístics i obres d'art en museus i exposicions, prèvia preparació amb informació 

pertinent, apreciar la qualitat estètica de les obres i expressar, oralment o per escrit, una opinió fonamentada. Planificar i realitzar 
petits treballs d'indagació a partir del patrimoni artístic o de rutes historicoartístiques. 
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BATXILLERAT 

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

                                                  CURS 21-22 

MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA: 
 
Classificació i representació dels conjunts numèrics 
• Ampliació dels conjunts numèrics dels naturals als reals: 

problemes i equacions que es poden resoldre en cada conjunt. 
Representació dels nombres reals sobre la recta. 

 
• Els nombres complexos com a solucions d'equacions quadràtiques 

que no tenen arrels reals. Diferents representacions.  
 
 
El càlcul amb nombres decimals: notacions, aproximacions i 

errors en funció de la situació objecte del càlcul 
• La notació científica per treballar, amb calculadora i/o ordinador, 

en contextos científics. 
•Les aproximacions i els errors en la mesura i en el càlcul. El càlcul 

amb calculadora i ordinador. 
• Resolució de problemes que impliquin desigualtats amb una 

incògnita. L'ús dels intervals com una manera d'expressar-ne els 
resultats.  

 
 
El càlcul amb polinomis: la transformació d'expressions 

algèbriques, per aplicar a l'estudi de funcions 
• La simbologia dels polinomis i les seves operacions. 

ÀLGEBRA LINEAL  
 
. El llenguatge matricial com a eina per expressar i resoldre 
problemes relacionats amb l'organització de dades  
• Les matrius com a eina per resoldre sistemes, representar algunes 
transformacions geomètriques i, en general, per treballar amb dades 
estructurades en taules.  
• Operacions amb matrius. Aplicació a contextos reals. Els sistemes 
lineals, una eina per plantejar i resoldre problemes  
• Determinants d'ordre 2 i 3. Rang d'una matriu. Càlcul de la matriu 
inversa.  
• Discussió i resolució de sistemes d'equacions lineals (amb un 
paràmetre com a màxim). Plantejament de problemes.  
 
 
GEOMETRIA A L'ESPAI  
 
. La interpretació geomètrica dels sistemes lineals amb tres 
incògnites  
• Vectors lliures a l'espai. Dependència i independència lineal.  
• Equacions del pla i de la recta. Posicions relatives. Interpretació 
geomètrica de sistemes lineals amb tres incògnites. El plantejament i 
la resolució de problemes mètrics a l'espai  
• Producte escalar. Perpendicularitat i angles.  
• Producte vectorial i mixt. Interpretació geomètrica i aplicacions al 
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• Arrels. Descomposició en factors. 
• Alguns càlculs senzills amb fraccions algèbriques. 
 
 
El comportament a l'infinit d'una successió: un pas previ a 

l'estudi en una funció 
• Estudi de situacions on es presenten col·leccions ordenades de 

nombres. Regles de recurrència i termes generals. 
• El comportament a l'infinit en casos elementals.  
 
 
GEOMETRIA 
 
Les funcions circulars en l'estudi de fenòmens periòdics i la 

trigonometria per resoldre problemes mitjançant triangulació 
• L'angle com a gir. Unitats de mesura d'angles. Raons 

trigonomètriques d'un angle qualsevol. Les funcions sinus, cosinus 
i tangent. L'estudi, amb ordinador, de les funcions 
trigonomètriques sota canvis d'escala: període i amplitud. 
Aplicació a l'estudi de fenòmens periòdics. 

• Resolució gràfica i analítica de triangles: els teoremes del sinus i 
del cosinus. Problemes geomètrics que es poden resoldre per 
triangulació. Els procediments de càlcul en la topografia. 

 
Els vectors, una nova eina per resoldre problemes de 

geometria. Les còniques en àmbits no matemàtics 
• Els vectors com a manera de representar una magnitud i una 

direcció. Els vectors lliures com a translacions en el pla. 
• Equacions de la recta. Direcció i pendent. Problemes d'incidència i 
paral·lelisme. Angles i distàncies. Aplicació a la resolució de 

problemes geomètrics. 
 
 
ANÀLISI 
 
Estudi de les característiques de certs tipus de funcions que 

poden ser models de fenòmens científics, tecnològics i 
socials 

càlcul d'àrees i volums.  
• Càlcul de distàncies.  
 
ANÀLISI  
 
L'aplicació de l'estudi local i global d'una funció a situacions 
geomètriques, científiques i tecnològiques  
• Una aproximació al concepte de límit d'una funció en un punt i a 
l'infinit. Asímptotes verticals i horitzontals.  
• Continuïtat. Classificació dels punts de discontinuïtat.  
• El teorema de Bolzano: un mètode per aproximar arrels.  
• Estudi dels punts de no derivabilitat d'una funció.  
• Estudi de funcions: domini i recorregut, signe, punts de tall amb els 
eixos, simetries, límits a l'infinit, asímptotes, intervals de creixement i 
decreixement, màxims i mínims relatius, màxims i mínims absoluts, 
concavitat i convexitat, punts d'inflexió. Representacions gràfiques. 
Aplicació a situacions geomètriques, científiques i tecnològiques.  
• Ús de calculadores i/o programes informàtics que faciliten tant el 
càlcul simbòlic com la representació gràfica.  
• Problemes d'optimització. El càlcul d'àrees planes, una de les 
situacions que requereixen el càlcul integral  
• Antiderivades o primitives d'una funció. Càlcul de primitives quasi 
immediates que es puguin fer directament aplicant les dues regles 
bàsiques del càlcul integral o amb canvis de variable senzills, i el 
mètode d'integració per parts.  
• Introducció al concepte d'integral definida a partir de l'aproximació 
del càlcul de l'àrea sota una corba. Aplicació al càlcul d'àrees. 
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• Funcions a partir de taules i gràfics. Aspectes globals d'una funció. 
Utilització de les funcions per a la interpretació de fenòmens 
científics. 

• Funcions a trossos. Una primera idea de continuïtat, en contextos 
que comporten salts. 

• Situacions que mantenen el tant per u de variació constant: 
models exponencials. Les propietats de la funció exponencial. El 
creixement exponencial enfront d'altres models de creixement.  

Concepte de logaritme lligat a la resolució d'equacions 
exponencials. La  funció logarítmica: aplicació a l'estudi de 
fenòmens científics o tecnològics. 

 
Interpretació física i geomètrica de les taxes de canvi en 

contextos científics diversos 
• Taxes mitjanes de canvi. Aproximar i interpretar taxes instantànies 

de canvi en models científics. Càlcul gràfic del pendent d'una 
corba en un punt a partir del pendent de la recta tangent: 
construcción gràfica de la funció derivada. Càlcul analític de 
derivades per aproximació de pendents de secants. 

• Càlcul de funcions derivades: derivades de les funcions 
elementals, les derivades i les operacions amb funcions. 
Derivades successives. Càlcul de la recta tangent a una corba en 
un punt: aproximació lineal a una corba. 

• Ús de calculadores i/o programes informàtics que faciliten tant el 
càlcul simbòlic com la representació gràfica. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

1. Comprendre les ampliacions successives dels conjunts numèrics, 
amb una atenció especial als nombres reals. Distingir els nombres 
reals de les seves aproximacions. Saber calcular i comprendre el 
significat del concepte intuïtiu de límit d'una successió. 

 
2. Aplicar i saber identificar en problemes pràctics les relacions 

entre la descomposició de polinomis i la resolució d'equacions 
polinòmiques. Comprendre i utilitzar la relació entre els zeros d'un 
polinomi i les solucions de l'equació polinòmica. 

 
3. Operar amb soltesa amb exponents i logaritmes com a primer pas 

per a la futura comprensió de les funcions exponencials i 
logarítmiques, i entendre'n el significat. 

 
4. Resoldre triangles rectangles amb soltesa. Saber plantejar i 

resoldre problemes pràctics de trigonometria tot fent servir les 
eines apreses sobre mesura d'angles. Estar familiaritzat amb la 
resolució de triangles. Aplicar a situacions reals les tècniques de 
resolució de triangles, amb un èmfasi especial en el cas de 
triangles rectangles. 

 
5. Transcriure situacions geomètriques al llenguatge vectorial 

bidimensional i fer servir les tècniques per resoldre problemes. 
Utilitzar amb destresa la relació entre direcció i pendent d'una 
recta, tot lligat amb la comprensió del concepte de paral·lelisme. 

 
6. Transcriure al llenguatge algèbric el concepte de lloc geomètric, i 

saber interpretar les expressions algèbriques corresponents.  
 
7. Interpretar i utilitzar el concepte de funció, la seva expressió 

algèbrica i les operacions amb funcions. Tenir capacitat per traduir 
el llenguatge de les funcions a situacions de l'entorn i, a l'inrevés, 
capacitat per construir funcions a partir de dades reals. 

 
8. Conèixer i identificar els tipus bàsics de funcions, així com les 

seves propietats, i distingir entre les propietats dels diversos tipus 

1. Utilitzar el llenguatge matricial i els determinants com a eina per 
representar i identificar estructures de dades. Fer servir les matrius 
amb destresa per organitzar informació i per transformar-la 
mitjançant les operacions corresponents.  
2. Resoldre i interpretar geomètricament el significat de sistemes 
d'equacions lineals, i saber aplicar-los a situacions concretes, i fer 
servir les tècniques de resolució de sistemes d'equacions lineals per 
resoldre problemes del context real, i per calcular posicions relatives 
de rectes i plans.  
3. Desenvolupar els coneixements de geometria plana per 
comprendre, interpretar i resoldre situacions vectorials 
tridimensionals, comprendre els conceptes de perpendicularitat i 
angle de dues direccions, i aplicar els conceptes bàsics de geometria 
de l'espai a la resolució de problemes de distància i 
perpendicularitat.  
4. Aplicar els conceptes de límit i de derivada per conèixer en 
profunditat les funcions, i aplicar aquests coneixements a problemes 
reals; interpretar i aplicar a situacions concretes la informació 
obtinguda de l'estudi de les funcions. Específicament, analitzar de 
manera detallada el comportament local i global d'una funció.  
5. Modelitzar i resoldre problemes de la vida real lligats a la 
derivació. Mostrar destresa en el plantejament i resolució de 
problemes lligats a la vida real en què es facin servir els conceptes 
lligats a la derivació, en particular problemes d'optimització, i 
interpretar els resultats que s'obtinguin.  
6. Reconèixer situacions que requereixin el càlcul integral per a la 
seva matematització. Interpretar la integral com a àrea, i aplicar 
aquesta interpretació a situacions concretes. Dominar tècniques 
senzilles d'integració i utilitzar-les per mesurar l'àrea d'una regió 
plana senzilla.  
7. Usar amb soltesa la calculadora i l'ordinador per facilitar càlculs, 
fer representacions gràfiques, i explorar i simular situacions. Fer 
servir intel·ligentment les TIC, i interpretar els resultats d'una 
operació automàtica en el context del problema que s'està resolent. 
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de funcions. 
 
9. Comprendre i saber usar els conceptes lligats a  la variació d'una 

funció. Saber utilitzar en problemes pràctics el concepte de taxa 
de variació d'una funció i la seva aplicació a contextos de la 
realitat, comprendre el concepte de derivada d'una funció en un 
punt i ser destre en el càlcul de funcions derivades senzilles. 

 
10. Utilitzar amb soltesa la calculadora i l'ordinador per facilitar 

càlculs, fer representacions gràfiques, i explorar i simular 
situacions. Fer servir intel·ligentment les TIC i interpretar els 
resultats d'una operació automàtica en el context del problema 
que s'està resolent. 
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BATXILLERAT 

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

                                                  CURS 21-22 

FÍSICA 

CONTINGUTS 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

Les imatges  
• Anàlisi i aprofundiment del model de raig de llum en la visió i en 
situacions i aparells en els quals hi hagi miralls i lents. Construcció 
geomètrica d'imatges de manera gràfica. Determinació de la 
distància focal en miralls i lents i la potència de lents convergents i 
divergents.  
• Anàlisi del comportament de la llum en canviar de medis i en 
travessar-los: canvi de la velocitat de propagació, reflexió, refracció, 
absorció/transmissió i dispersió.  
• Descripció de l'ull humà com a sistema òptic. Caracterització de 
l'ull sa, l'ull miop, l'ull hipermetrop. Correcció mitjançant ulleres o 
lents de contacte o cirurgia.  
 

Les ones i el so  
• Caracterització de les magnituds associades: període, freqüència, 
fase, amplitud, característiques sinoidals. Estudi experimental de la 
posició, velocitat, acceleració d'un moviment harmònic simple (MHS). 
Interpretació de les transformacions energètiques en un MHS.  
• Caracterització de les ones sonores: model basat en la vibració 
d'un objecte i la transmissió de la pertorbació per l'aire fins a arribar 
a les nostres orelles. Reconeixement de la transferència d'energia 
sense transferència de matèria com a característica general de les 
ones. Utilització de models mecànics i simulacions per tal d'ajudar a 
la comprensió del model. Realització de càlculs sobre la velocitat de 
propagació d'una ona.  
• Identificació de diferents tipus d'ones: mecàniques (en diferents 
medis) i electromagnètiques. Diferenciació d'ones longitudinals i 
transversals. Caracterització de les magnituds d'una ona periòdica: 
amplitud, període, velocitat de propagació, freqüència, longitud d'ona 
i fase. Interpretació de la doble periodicitat espai-temps.  
• Comprensió i aplicació del principi de Huygens. Reflexió i refracció. 
Interferències: constructives i destructives. Observació experimental i 
interpretació dels fenòmens de reflexió, refracció, interferències i 
difracció. Reconeixement de l'efecte Doppler i les seves aplicacions.  
• Caracterització del so: intensitat, to i timbre. Interpretació de gràfics 
de sons captats per mètodes informàtics o electrònics i determinació 
de les magnituds rellevants.  
• Observació d'ones estacionàries en instruments musicals de corda 
i vent. Interpretació de la producció d'una ona estacionària. Aplicació 
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del principi de superposició. Reconeixement de sons fonamentals i 
harmònics. Observació de la representació d'un so pur i d'un so 
complex. Construcció d'un so complex a partir de sons purs. 
Identificació de sons purs en sons complexos.  
• Reconeixement de l'escala d'escolta humana. Aplicació dels 
ultrasons. Diferència entre so i soroll. Mesura del soroll. 
Contaminació acústica. 

El moviment  
• Coneixement de les magnituds del moviment: sistema de 
referència, posició, desplaçament, velocitat i acceleració (en una i 
dues dimensions) en contextos reals.  
• Anàlisi quantitativa de moviments rectilinis amb velocitat o amb 
acceleració constant. La caiguda lliure com a cas particular de 
moviment rectilini amb acceleració constant. Anàlisi de moviments 
circulars uniformes emprant algun programa de simulació (arc 
recorregut, angle girat, velocitat angular, període i freqüència, 
relació entre velocitat angular i lineal, i acceleració centrípeta).  
• Estudi experimental d'un moviment parabòlic. Els moviments en 
dues dimensions com a composició de dos moviments.  
• Representació del moviment a través de llenguatge gràfic, verbal, 
matemàtic i relació entre les diferents representacions. Interpretació 
de les diferents representacions del moviment (gràfica, verbal, 
matemàtica) i utilització d'aquestes representacions per resoldre 
problemes. Comunicació dels resultats dels experiments de manera 
ordenada i utilitzant el vocabulari específic i les eines informàtiques 
(fulls de càlcul, generadors de gràfics, processadors de textos, etc.) 
adients. 

Els planetes i satèl·lits  
• Descripció i interpretació del sistema solar vist des de la Terra. 
Observació de planetes, el Sol i la Lluna i del seu moviment aparent 
al cel nocturn o en planetaris o en planisferis informàtics. El sistema 
solar des d'un sistema de referència heliocèntric.  
• Comprensió i aplicació de la gravitació universal. Càlcul de la força 
gravitatòria sobre un cos a la superfície i a diferents altures sobre la 
Terra i d'altres astres. Relació d'identitat entre la força gravitatòria i la 
força centrípeta en les òrbites (suposades circulars) dels planetes i 
dels satèl·lits. Aplicació al càlcul de paràmetres orbitals per a òrbites 
circulars: períodes, velocitats i radis.  
• Reconeixement i interpretació de la intensitat del camp gravitatori: 
relació entre la intensitat del camp gravitatori i l'acceleració de la 
caiguda lliure. Coneixement de la variació de g al voltant d'un astre.  
• Comprensió i aplicació de l'energia potencial gravitatòria. 
Determinació de l'energia necessària per enviar un satèl·lit a una 
òrbita circular o per enviar-lo fora del camp gravitatori de la Terra. 
Velocitat d'escapament.  
• Caracterització de naus espacials i satèl·lits artificials. Aplicació en 
camps diversos. Recerca d'informació de dades de les naus, dels 
seus llançaments i de detalls orbitals. Anàlisi de diferents tipus 
d'òrbites en funció de l'energia mecànica. 

L'univers mecànic  
• Identificació de la força com a interacció entre parells d'objectes. 
Anàlisi de les forces que actuen sobre diferents sistemes. 
Caracterització de força normal, pes, fregament estàtic i dinàmic, 
forces elàstiques i tensions. Reflexió en cada cas sobre com 
aquestes forces es produeixen per interacció amb altres cossos.  
• Plantejament de situacions experimentals d'interès en què hi hagi 
equilibri de forces. Caracterització vectorial de les forces. Suma i 
descomposició de forces.  

La nova visió de l'Univers  
• Reconeixement de sistemes planetaris i galàxies. Interpretació de 
l'Univers en expansió. El Big Bang. L'evolució de l'Univers.  
• Caracterització de la física nuclear: dimensions i característiques 
dels nuclis; desintegració nuclear. Aplicació dels radioisòtops. 
Reconeixement de l'equivalència massa-energia. Diferenciació entre 
fissió nuclear i fusió nuclear. Valoració de l'energia nuclear com a 
font d'energia. Discussió argumentada dels pros i contres de l'ús de 
l'energia nuclear.  
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• Comprensió i aplicació de les lleis de Newton a partir de situacions 
reals, amb la realització d'experiments i/o utilització de vídeos 
• Aplicació de les lleis de Newton a l'estudi de situacions dinàmiques 
interessants i al càlcul de les magnituds del moviment d'objectes 
materials (restringint l'estudi al centre d'inèrcia del cos: punt 
material), quantitativament pel que fa als moviments amb rapidesa o 
acceleració constant. Estudi qualitatiu en el cas de moviments 
rectilinis amb acceleració variable.  
• Aplicació de la relació entre l'impuls i la quantitat de moviment en 
situacions com ara: els xocs de vehicles, la funció dels sistemes de 
seguretat passiva, la elasticitat de les cordes d'escalada. Principi de 
conservació de la quantitat de moviment. Aplicació del principi a 
situacions dinàmiques d'interès en una dimensió, com xocs i 
explosions. 

• Caracterització de la física de partícules: els quarks i els leptons 
com a partícules elementals i els bosons com a portadors de les 
interaccions. Reconeixement d'instruments per a la recerca en el 
camp de les partícules elementals: acceleradors i detectors. 
Classificació de les quatre interaccions fonamentals.  
• Evidenciació de l'energia recollida per una cèl·lula fotoelèctrica. 
Caracterització de l'efecte fotoelèctric: quantificació mitjançant 
simulacions o experiments reals.  
• Diferenciació entre la física clàssica i la física quàntica a partir del 
reconeixement de les limitacions de la física clàssica per explicar 
fenòmens com l'efecte fotoelèctric i els espectres discontinus: 
hipòtesis de Planck i de De Broglie i Principi d'indeterminació. 
Valoració del desenvolupament científic i tecnològic que ha suposat 
la física quàntica. 
• Descripció de l'evolució dels models de la llum: model corpuscular i 
model ondulatori.  
• Discussió d'algunes situacions en què la física clàssica no és 
aplicable: la relativitat especial. Efectes de la finitud i de la 
constància de la velocitat de la llum.  

L'energia  
• Aprofundiment dels conceptes de treball i calor com a maneres de 
transferir energia. Anàlisi de sistemes en què hi hagi intercanvi 
d'energia mitjançant calor i/o treball.  
• Caracterització de les diferents formes d'energia mecànica: 
energia cinètica, energia potencial gravitatòria i energia potencial 
elàstica i les seves transformacions. Determinació quantitativa de 
les variacions d'energia cinètica, potencial gravitatòria i/o elàstica en 
situacions preferentment reals, i del treball realitzat per les forces 
que hi intervenen.  
• Diferenciació de transformació i transferència d'energia. 
Realització d'experiments reals i/o simulats en els quals es mostrin 
de manera qualitativa i quantitativa processos de transferència i de 
transformació de l'energia. Mesura i determinació de la calor que 
intervé en un procés en què canvia la temperatura o l'estat físic d'un 
sistema.  
Rendiment: avaluació de l'eficiència energètica de sistemes senzills.  
• Anàlisi de processos de conservació i degradació de l'energia. 
Comprensió de les limitacions als processos possibles derivades de 

Les màquines electromagnètiques: generadors, transformadors 
i motors  
• Observació i descripció de generadors, transformadors i motors: les 
seves parts, la seva funció i la importància en la societat actual.  
• Caracterització de la interacció magnètica i evidenciació a través 
d'imants naturals i artificials, la brúixola. Visualització de les línies de 
camp magnètic a partir de petites experiències. Definició del vector 
intensitat de camp magnètic. Realització de l'experiment d'Oersted. 
Realització de petits experiments amb brúixoles i distribucions de 
corrent, com ara una espira, una bobina o un electroimant. 
Observació i interpretació de les línies de camp a través 
d'experiments i simulacions informàtiques.  
• Evidenciació de forces magnètiques en motors senzills. Ús de 
simulacions per tal de visualitzar els vectors (F, v i B). Aplicacions de 
la llei de Lorentz: acceleradors de partícules, espectròmetre de 
masses. Construcció i interpretació del funcionament d'un motor.  
• Identificació experimental dels efectes de la inducció 
electromagnètica en un circuit elèctric, investigant els factors que 
influeixen en el valor de la FEM induïda. Flux del camp magnètic. 
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la conservació i la degradació de l'energia.  
 

Llei d'inducció de Faraday i llei de Lenz.  
• Identificació dels efectes i aplicacions del corrent induït: Fabricació 
de corrent altern. Ús d'alternadors i dinamos. Càlcul de la força 
electromotriu induïda alterna. Caracterització del motor d'inducció. 
Relació de voltatges en un transformador. 

El corrent elèctric  
• Aplicació dels conceptes de corrent elèctric, corrent continu i 
corrent altern, circuit, intensitat del corrent, diferència de potencial i 
resistència elèctrica i de la llei d'Ohm.  
• Reconeixement de dispositius basats en l'efecte Joule. Anàlisi de 
la calor i potència transferida.  
• Coneixement de generadors de corrent continu: piles, piles de 
combustible, cèl·lules fotovoltaiques, fonts d'alimentació. Relació 
entre energia i potència aportada al circuit. Càlcul de la força 
electromotriu, FEM, i de la resistència interna.  
• Balanç energètic de circuits en corrent continu amb generadors i 
resistències elèctriques, a partir de la mesura experimental de 
diferències de potencial i intensitats. Rendiment energètic d'un 
circuit. Determinació experimental de la força electromotriu d'un 
generador de corrent continu i de la seva resistència interna.  
• Reconeixement i aplicació de l'associació de resistències en sèrie i 
en paral·lel. Caracterització dels elements i l'estructura que formen 
una instal·lació elèctrica domèstica.  
• Descripció del funcionament dels sensors basats en la 
transformació de la magnitud que es vol mesurar en un senyal 
elèctric, com per exemple, els sensors de temperatura basats en un 
termistor o els sensors de llum basats en fotoresistències o en 
fotodíodes. 

El camp elèctric  
• Reconeixement quantitatiu de la transformació d'energia en un 
canó d'electrons. Comparació de la transformació d'energia en un 
canó d'electrons i la que es produeix en un camp gravitatori 
uniforme. 
• Caracterització del model d'interacció a través d'un camp com a 
alternativa al model d'interacció a distància. Característiques del 
camp elèctric: intensitat del camp elèctric com a força per unitat de 
càrrega. E = F/q, caràcter vectorial del camp elèctric. Comparació 
amb el camp gravitatori.  
• Identificació del potencial elèctric com a energia potencial elèctrica 
per unitat de càrrega i del seu caràcter escalar. Reconeixement de 
línies de camp i superfícies equipotencials 
• Relació entre força i gradient d'energia potencial i entre camp i 
gradient de potencial per a un camp elèctric uniforme. Aplicacions de 
la desviació de partícules carregades movent-se en el si de camps 
elèctrics uniformes: acceleradors lineals i circulars. Comparació amb 
la desviació de masses movent-se en un camp gravitatori uniforme.  
• Caracterització del camp elèctric (intensitat i potencial) creat per 
càrregues puntuals. Llei de Coulomb.  
• Relació entre el camp elèctric i magnètic i síntesi electromagnètica 
de Maxwell. Caracterització de les ones electromagnètiques. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

 
Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els 
mètodes i tècniques propis del treball científic. 

Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els 
mètodes i les tècniques propis del treball científic. 

Utilitzar tant l'instrumental bàsic d'un laboratori de física com els 
sistemes informatitzats d'anàlisi i captació de dades. 

Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant 
la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests 
fenòmens. 

Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables a través 
de la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests 
fenòmens. 

Comprendre la naturalesa de la ciència com a activitat humana, i 
també el poder i les limitacions del coneixement científic. 

Comprendre la naturalesa de la ciència com a activitat humana, així 
com el poder i les limitacions del coneixement científic. 

Utilitzar el model de moviment ondulatori per tal d'interpretar 
diferents fenòmens naturals i desenvolupaments tecnològics. 
Relacionar les magnituds de les ones sonores amb allò que es 
percep. Conèixer les maneres de mesurar la contaminació acústica i 
els mètodes per protegir-se'n 

Utilitzar el model de raig de llum i el model d'ones per tal d'explicar 
els fenòmens associats al comportament de la llum i la seva 
interacció amb la matèria i el funcionament dels aparells òptics 
senzills, així com l'ull humà. 

Explicar quantitativament algunes propietats de les ones com la 
reflexió i la refracció, gràficament les ones estacionàries i 
qualitativament les interferències, l'efecte Doppler i la difracció. 

Analitzar moviments, mesurar posicions i velocitats, descriure 
mitjançant taules, gràfics i equacions, analitzar els resultats i 
considerar les implicacions d'aquests resultats. 

Aplicar la teoria de la gravitació a l'estudi dinàmic de situacions 
senzilles interessants.  

Identificar les forces que actuen sobre els cossos com a resultat 
d'interaccions entre ells i relacionar-les amb el seu moviment.  

Descriure processos nuclears mitjançant equacions nuclears i 
efectuar càlculs relacionats amb els temps de semidesintegració i 
amb l'energia involucrada, així com conèixer les aplicacions dels 
processos nuclears i valorar-ne les possibilitats, les dificultats i els 
riscos. 

Aplicar el teorema de l'impuls i el principi de conservació de la 
quantitat de moviment per explicar situacions dinàmiques 
quotidianes. 

Descriure l'origen i evolució de l'Univers com un sistema en expansió 
amb estructures a diferents escales i aportar arguments a favor 
d'aquest model. Conèixer el model estàndard, les interaccions com a 
intercanvi de partícules entre partícules, així com els sistemes que 
s'utilitzen en aquest tipus d'investigació. 

Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i 
transformacions d'energia tant en els sistemes en què es conservi 
l'energia mecànica com en els que no. Aplicar a situacions senzilles 
les idees de conservació i de degradació de l'energia i assenyalar 
els límits que imposen als processos possibles. 

Identificar i reconèixer a partir dels sistemes i situacions en què la 
física clàssica deixa de ser aplicable, la necessitat de revisar 
conceptes com l'espai, el temps, les ones i les partícules. 
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Aplicar l'anàlisi energètica a sistemes rellevants per tal de relacionar 
els processos estudiats amb les seves implicacions tecnològiques, 
mediambientals i econòmiques. 

Aplicar els models bàsics de l'electromagnetisme per tal d'explicar 
els funcionament d'algunes màquines electromagnètiques, així com 
d'altres fenòmens d'interès. 

Dissenyar i construir circuits senzills de corrent continu i mesurar i 
calcular els valors de les principals magnituds elèctriques. 
Comprendre el funcionament dels sensors que transformen una 
magnitud en un senyal elèctric. 

Justificar la utilitat del concepte de camp elèctric per superar el 
d'interacció a distància. Saber representar gràficament els camps 
elèctrics, així com fer càlculs de camps en situacions senzilles. 
Utilitzar els conceptes de camp elèctric i camp magnètic per tal 
d'explicar algunes aplicacions d'interès. 
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BATXILLERAT 

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

                                                  CURS 21-22 

QUÍMICA 

 

CONTINGUTS 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

Els orígens del model atomicomolecular de la matèria  
 
• Objectius i mètodes de la química com a ciència. Caracterització 
dels tres nivells de la química: macroscòpic, microscòpic i 
representacional. • Valoració de les evidències experimentals que 
van permetre l'establiment de la teoria atomicomolecular de la 
matèria. Diferenciació entre substància elemental i compost, i entre 
estructura molecular i estructura gegant.  
• Introducció a la nomenclatura i formulació de les substàncies 
simples i dels compostos: òxids, hidrurs, hidròxids, àcids i sals.  
• Definició de massa atòmica relativa, massa molecular relativa i 
massa fórmula relativa. Utilitat dels conceptes de quantitat de 
substància, de mol i de massa molar. Determinació experimental de 
la massa atòmica relativa d'un metall i estimació de la mida d'una 
molècula i de la constant d'Avogadro pel mètode de la pel·lícula 
superficial.  
• Càlculs amb magnituds molars i amb magnituds atòmiques i 
moleculars. Determinació de fórmules empíriques i de la composició 
centesimal d'un compost.  
• Descripció dels primers intents de classificació periòdica dels 
elements i establiment de la taula periòdica de Mendeleiev i del 
concepte de periodicitat dels elements a partir de les seves 
propietats.  
 

La radiació, els àtoms i les molècules  
 
• Descripció de la interacció de les radiacions electromagnètiques 
amb algunes de les molècules de l'atmosfera. Relació entre 
l'absorció de radiació IR i l'efecte hivernacle i entre l'absorció de 
radiació UV i la concentració de l'ozó a l'estratosfera.  
• Descripció d'alguns dels mètodes actuals emprats per l'anàlisi de 
substàncies: espectroscòpia IR i ressonància magnètica nuclear. 
Fonament de l'espectroscòpia de masses.  
• Relació entre la temperatura i l'energia cinètica mitjana de les 
molècules d'un gas. Interpretació de les velocitats de difusió dels 
gasos a partir de la seva massa molecular. Elaboració del model de 
gas real per explicar les desviacions respecte del comportament 
ideal. Caracterització del procés de liquació d'un gas.  
 
Els canvis d'energia en les reaccions químiques  
 
• Valoració de la importància de l'aspecte energètic de les reaccions 
químiques, en particular, de les reaccions de combustió de 
compostos orgànics.  
• Elaboració del concepte d'energia interna d'una substància a 
escala microscòpica. Definició d'entalpia d'una substància. 
Determinació experimental de la calor d'una reacció i interpretació 
com a variació d'energia interna o d'entalpia. Relació entre l'energia i 
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Els gasos, líquids i solucions  
 
• Diferenciació entre fets, hipòtesis, experiments, lleis, models i 
teories, prenent com a exemple la teoria atomicomolecular de la 
matèria i la teoria cineticomolecular dels gasos.  
• Determinació experimental de la relació pressió-volum i volum-
temperatura. Caracterització de les lleis experimentals dels gasos. 
Establiment de l'escala de temperatura absoluta.  
• Elaboració del model cineticomolecular per explicar la pressió i les 
lleis experimentals dels gasos. Ús de simulacions per il·lustrar el 
model. Investigació experimental de la massa molecular relativa 
d'un gas o d'una substància volàtil, fent ús de la hipòtesi 
d'Avogadro. Caracterització de les propietats dels líquids .tensió 
superficial i pressió de vapor. i interpretació mitjançant el model 
cineticomolecular. • Descripció dels tipus i estructura de les 
solucions. Caracterització de les dispersions col·loïdals. Expressió 
de la composició de les solucions: percentatge en massa i en volum, 
ppm, concentració en massa i concentració en quantitat de 
substància. Preparació d'una solució d'una concentració 
determinada.  
• Elaboració del concepte de pressió parcial i aplicació a l'explicació 
de la solubilitat dels gasos en líquids en contextos reals (per 
exemple, en les begudes carbòniques).  
• Caracterització de les propietats col·ligatives de les solucions i 
interpretació mitjançant el model cineticocorpuscular. Valoració de la 
importància de l'osmosi en les cèl·lules, la conservació d'aliments i 
en les centrals dessaladores.  
 
Un model per als àtoms i radiació 
 
• Interpretació de les experiències que van portar a l'elaboració dels 
primers models atòmics i al descobriment de les partícules 
subatòmiques. Evidenciació experimental dels isòtops a través de 
l'espectroscòpia de masses. Caracterització del nombre atòmic com 
a criteri identificatiu dels elements.  
• Observació d'espectres atòmics d'emissió. Descripció del model 
ondulatori i corpuscular de la llum. Interpretació qualitativa de 
l'espectre atòmic d'emissió de l'hidrogen mitjançant el model atòmic 

l'entalpia d'una reacció.  
• Establiment de la llei de Hess. Visualització de l'entalpia d'una 
reacció mitjançant un diagrama d'entalpies i càlcul a partir de les 
entalpies de formació dels compostos que hi intervenen.  
• Elaboració del concepte d'entalpia d'enllaç. Consideració dels 
factors dels quals depèn la fortalesa de l'enllaç: longitud, polaritat i 
caràcter simple, doble o triple de l'enllaç. Predicció qualitativa del 
caràcter exotèrmic o endotèrmic d'una reacció i estimació 
quantitativa de l'entalpia d'una reacció a partir de les entalpies 
d'enllaç.  
• Elaboració del concepte d'entalpia reticular en relació amb el model 
electrostàtic de sòlid iònic. Determinació de l'entalpia reticular d'un 
compost iònic binari a partir de les entalpies de formació, 
d'atomització i d'ionització dels seus elements.  
 
L'equilibri de fases i l'equilibri químic  
 
• Representació de l'equilibri de fases d'una substància en un 
diagrama de fases: l'exemple de l'aigua i del diòxid de carboni. 
Interpretació de l'augment ebulloscòpic i del descens crioscòpic per 
comparació del diagrama de fases d'una dissolució amb el del 
dissolvent pur.  
• Caracterització de l'equilibri químic. Diferenciació entre equilibris 
homogenis i heterogenis. Expressió de la constant Kc i Kp en 
equilibris químics significatius com la reacció de formació de 
l'amoníac, la reacció de descomposició del carbonat de calci i una 
reacció d'esterificació. Establiment de la relació entre Kc i Kp.  
• Utilització de la comparació entre el quocient de reacció, Qc o Qp, i 
la constant d'equilibri per predir el sentit d'una reacció. Càlcul de les 
concentracions en l'equilibri a partir de la constant d'equilibri i les 
concentracions inicials.  
• Deducció dels factors que influeixen en l'equilibri: concentració, 
pressió i temperatura, a partir de l'expressió de la constant d'equilibri 
d'una reacció i predicció i observació experimental del sentit del 
desplaçament d'un equilibri quan es varia algun d'aquests factors.  
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de Bohr. Justificació del model atòmic de capes de Lewis. 
Representació de la deslocalització dels electrons mitjançant el 
model de núvol electrònic.  
• Evidència experimental de l'existència de subnivells d'energia en 
els àtoms a partir de la variació de les successives energies 
d'ionització. Relació entre la distribució dels electrons per nivells i 
subnivells i la posició dels elements representatius en la taula 
periòdica.  
• Caracterització del model ondulatori de l'àtom i de la quantificació 
de l'energia. Concepte d'orbital. Predicció de les configuracions 
electròniques. Explicació de la periodicitat d'algunes propietats dels 
àtoms (volum atòmic, energia d'ionització, electronegativitat) en 
funció de la seva estructura electrònica.  
 
 
L'enllaç entre àtoms i entre molècules i l'estructura dels 
materials 
  
• Investigació experimental de les propietats dels diferents sòlids 
(moleculars, covalents reticulars, iònics i metàl·lics). Modelització de 
l'estructura i de l'enllaç d'aquests sòlids per explicar-ne les 
propietats. Caracterització de l'enllaç covalent a través del model de 
Lewis.  
• Evidència experimental de les molècules polars. Interpretació de la 
polarilat de molècules diatòmiques a partir del concepte 
d'electronegativitat. Predicció de la geometria de molècules 
senzilles, mitjançant el model de la repulsió dels parells d'electrons 
de valència. Interpretació de la polaritat d'una molècula en funció de 
la polaritat dels seus enllaços i de la seva geometria.  
• Evidenciació experimental de les forces intermoleculars. 
Diferenciació entre forces dipol-dipol permanents i forces de 
dispersió. Caracterització del comportament anòmal de l'aigua i 
explicació a partir de l'enllaç d'hidrogen i reconeixement de la seva 
importància per explicar l'estructura espacial de les proteïnes.  
• Relació entre estructura, propietats i aplicacions d'alguns 
materials: metalls, ceràmiques i vidres, nanotubs, cristalls líquids.  
 
 

Els equilibris químics iònics 
  
• Revisió de les propietats i estructura dels àcids i les bases. 
Modelització de les reaccions àcid-base segons la teoria de 
Brönsted-Lowry. Establiment de l'equilibri iònic d'autoionització de 
l'aigua. Comparació de la força relativa d'àcids i bases mitjançant les 
constants d'acidesa i de basicitat. Investigació de la variació del pH 
en diluir un àcid fort i un àcid feble. Predicció qualitativa i càlcul del 
pH en solucions d'àcids, bases i sals. Valoració de la importància del 
pH del sòl en agricultura.  
• Observació dels canvis de color de diferents indicadors àcid-base i 
interpretació teòrica. Interpretació de la corba de valoració d'un àcid i 
d'una base forta i obtenció mitjançant un equip de captació de dades 
o d'un programari de simulació. Diferenciació entre punt final i punt 
d'equivalència d'una valoració.  
• Observació de la capacitat reguladora del pH de certes solucions. 
Concepte qualitatiu de solució reguladora del pH. Investigació 
experimental de la capacitat reguladora del pH de l'aigua mineral 
carbònica. Valoració de la importància de la solució reguladora 
CO2/HCO3

-/CO3 2- en sistemes com la sang i els oceans.  
• Interpretació de l'entalpia de dissolució d'un compost iònic a partir 
de l'entalpia reticular i l'entalpia d'hidratació dels ions. Observació 
experimental i caracterització dels equilibris de solubilitat de 
compostos iònics poc solubles. Relació entre la solubilitat d'un 
compost iònic poc soluble i la constant del producte de solubilitat, 
Kps. Predicció de la formació d'un precipitat en barrejar dues 
solucions iòniques a partir de la comparació entre Qps i Kps.  
• Observació experimental i interpretació qualitativa de la 
redissolució d'un precipitat mitjançant reaccions àcid-base i de 
formació de complexos. Valoració de la importància dels complexos 
en la indústria i en molècules d'importància biològica, com 
l'hemoglobina i la clorofil·la.  
• Investigació experimental de la calor i de la velocitat d'una reacció i 
dels factors dels quals depèn. 
• Reconeixement dels àcids i bases més comuns al laboratori i en la 
vida quotidiana. Caracterització i determinació experimental de les 
propietats dels àcids i de les bases, i interpretació mitjançant la 
teoria d'Arrhenius. Definició i aplicació del concepte de pH. 
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El món de la química orgànica  
 
● Ús de fórmules, models moleculars i simulacions informàtiques 

per a la representació de molècules orgàniques. Formulació i 
nomenclatura bàsica. • Descripció d'alguns mètodes emprats per 
identificar principis actius en un fàrmac, com ara cromatografia 
en capa fina. Realització experimental d'una separació de 
components per cromatografia en capa fina.  

 
Les reaccions químiques  
 
• Interpretació molecular i representació d'una reacció química 
mitjançant una equació química. Interpretació mitjançant el model 
cineticomolecular. Realització de càlculs estequiomètrics en 
reaccions en què intervenen sòlids, líquids, gasos i solucions. 
Identificació del reactiu limitant.  
  

Determinació experimental de la quantitat d'un àcid o una base que 
conté un producte quotidià. Caracterització i valoració dels efectes 
de la pluja àcida.  
• Predicció i observació de reaccions de precipitació. Caracterització 
de la duresa de les aigües i aplicació de mètodes d'eliminació de la 
duresa per mitjà de reaccions de precipitació o resines 
bescanviadores d'ions. • Observació experimental de diferents 
reaccions redox. Caracterització de l'evolució del concepte d'oxidació 
des de la combinació amb l'oxigen fins a la pèrdua o separació 
parcial d'electrons. Elaboració del concepte d'estat d'oxidació i 
identificació de les reaccions redox per observació de la variació dels 
estats d'oxidació. Identificació dels oxidants i reductors més comuns.  
• Descripció del procés d'obtenció d'algunes substàncies elementals 
a partir de minerals. Realització experimental d'una valoració redox 
per determinar la quantitat d'una espècie química present en un 
producte químic o un fàrmac. 
 
 
L'espontaneïtat i velocitat de les reaccions químiques  
 
• Caracterització del concepte d'espontaneïtat d'una reacció química. 
Construcció del concepte d'entropia d'una substància. Establiment 
de la variació d'entropia de l'Univers com a criteri de l'espontaneïtat 
d'un procés i elaboració del concepte d'entalpia lliure d'una reacció 
per decidir l'espontaneïtat de reaccions químiques que tenen lloc a 
pressió i temperatura constant.  
• Relació entre l'entalpia lliure d'una reacció i el màxim treball útil que 
es pot obtenir d'aquesta reacció. Càlcul de l'entalpia lliure estàndard 
d'una reacció a partir dels valors de l'entalpia i de l'entropia 
estàndards de la reacció, i a partir d'entalpies lliures estàndard de 
formació. Relació entre l'entropia o l'entalpia lliure i les reaccions 
metabòliques en els organismes vius.  
• Caracterització qualitativa i quantitativa del concepte de velocitat de 
reacció. Investigació experimental de la cinètica d'una reacció 
química, mitjançant un sistema de captació de dades. Identificació 
dels diferents passos elementals que constitueixen el mecanisme 
d'una reacció. Interpretació molecular qualitativa de la velocitat d'una 
reacció elemental mitjançant el model de col·lisions i el model de 
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l'estat de transició.  
• Aplicació del concepte de catàlisi i de reacció en cadena per 
comprendre processos com els catalitzadors de triple via dels 
vehicles, la catàlisi enzimàtica i l'acció dels CFC sobre la capa d'ozó. 
Recerca bibliogràfica d'un procés on intervingui la catàlisi.  
 
Les piles i cel·les electrolítiques  
 
• Caracterització de la fotosíntesi i del catabolisme cel·lular com a 
processos redox. Caracterització de les semireaccions que tenen lloc 
en una pila electroquímica. Determinació experimental de la força 
electromotriu (FEM) d'una pila. Predicció de l'espontaneïtat d'una 
reacció redox en solució aquosa per mitjà del càlcul de la FEM 
estàndard a partir dels potencials estàndard d'elèctrode. Relació 
entre FEM i entalpia lliure d'una reacció.  
• Caracterització de la composició de l'acer i del seu procés de 
fabricació. Valoració i comprensió del procés de corrosió dels 
metalls. Investigació experimental de mètodes per evitar la corrosió 
dels metalls.  
• Realització experimental d'una electròlisi. Caracterització dels 
processos electroquímics que tenen lloc en l'electròlisi de l'aigua. 
Descripció d'algunes aplicacions de l'electròlisi: recobriments 
electrolítics i refinació electrolítica. Descripció del procés industrial 
d'obtenció de clor i lleixiu a partir de l'electròlisi de la salmorra. 
Descripció del funcionament de les piles de combustible. Valoració 
de la importància de l'hidrogen com a font d'energia en substitució 
dels combustibles fòssils. 
 
El món de la química orgànica  
 
● Identificació dels diferents tipus d'isomeria. Caracterització de 

macromolècules naturals d'interès biològic.  
• Caracterització de les propietats d'un bon combustible per a motors 
d'explosió: poder calorífic i índex d'octà.. Valoració de la 
contaminació generada pels motors de combustió i mètodes per 
reduir-la.  
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

1. Analitzar i resoldre situacions-problema en què intervenen 
fenòmens químics, utilitzant els mètodes i les tècniques propis del 
treball científic.  
2. Interpretar la informació sobre sistemes i processos químics 
presentada en forma de gràfics, diagrames, fórmules químiques i 
equacions i utilitzar aquestes formes de representació per explicar 
fets químics i per abordar la resolució de problemes.  
3. Analitzar la descripció d'una investigació experimental, treure 
conclusions de les dades presentades i argumentar sobre les 
conclusions.  
4. Interpretar les lleis experimentals de la química i la hipòtesi 
d'Avogadro mitjançant el model atomicomolecular de la matèria.  
5. Utilitzar les normes bàsiques de nomenclatura i formulació per 
anomenar i formular les substàncies inorgàniques i orgàniques més 
comunes aplicant les regles de la IUPAC.  
6. Aplicar el concepte de quantitat de substància per calcular 
magnituds molars, de concentració de solucions, de determinació de 
fórmules empíriques i moleculars, i calcular la quantitat de reactius o 
de productes en una reacció, emprant, quan calgui, el concepte de 
reactiu limitant.  
7. Usar el model cineticomolecular per interpretar el comportament 
dels gasos ideals, justificar aquest model a partir de les evidències 
experimentals i valorar-ne les seves limitacions.  
8. Dissenyar i realitzar amb autonomia activitats pràctiques, com 
són ara la preparació d'una solució líquida d'una determinada 
concentració. 
9. Justificar l'evolució històrica dels models en relació amb les 
evidències experimentals disponibles, valorant el seu caràcter 
temptatiu, i relacionar les propietats físiques de les substàncies amb 
el tipus d'estructura i enllaç químic.  
10. Relacionar les propietats i l'estructura dels compostos orgànics 
més comuns. Identificar algunes macromolècules d'interès biològic. 
Conèixer les propietats físiques i químiques d'alguns compostos 
orgànics, així com la seva importància social i econòmica.  
11. Interpretar a nivell atomicomolecular les reaccions àcid-base, de 
precipitació i redox, representar-les mitjançant diagrames i 

1. Analitzar i resoldre situacions-problema en què intervenen 
fenòmens químics, utilitzant els mètodes i les tècniques propis del 
treball científic. 2. Interpretar la informació sobre sistemes i 
processos químics presentada en forma de gràfics, diagrames, 
fórmules químiques i equacions i utilitzar aquestes formes de 
representació per explicar fets químics i per abordar la resolució de 
problemes.  
3. Justificar els models químics a partir d'evidències experimentals, i 
aplicarlos per interpretar fenòmens químics en diferents contextos.  
4. Analitzar la descripció d'una investigació experimental i del 
mètode emprat, treure conclusions de les dades presentades i 
argumentar sobre les conclusions.  
6. Aplicar el model cineticomolecular per explicar la relació entre la 
temperatura i l'energia cinètica mitjana de les molècules d'un gas i 
saber realitzar prediccions a partir d'aquest model.  
7. Explicar el significat de l'energia interna i l'entalpia d'una 
substància. Determinar experimentalment i identificar la calor de 
reacció com la variació d'energia interna o la variació d'entalpia d'un 
sistema reaccionant segons les condicions en què té lloc la reacció, i 
aplicar la llei de Hess a la determinació indirecta d'entalpies de 
reacció. Valorar les implicacions que els aspectes energètics d'un 
procés químic tenen en la salut, l'economia i el medi ambient.  
8. Relacionar qualitativament l'energia d'un enllaç amb paràmetres 
com la grandària dels àtoms, la polaritat de l'enllaç i el tipus d'enllaç 
(simple, doble o triple). Calcular l'entalpia estàndard d'una reacció a 
partir de les entalpies de formació i a partir de les entalpies d'enllaç. 
Relacionar qualitativament el valor de l'energia reticular d'un sòlid 
iònic amb factors com la càrrega iònica i la grandària dels ions.  
9. Aplicar el concepte d'equilibri químic per predir el sentit en què 
evoluciona un sistema químic i les concentracions d'equilibri. Predir 
el sentit en què evoluciona quan es varien les condicions de 
concentració, pressió i temperatura i conèixer algunes aplicacions 
que té en la vida quotidiana i en els processos industrials.  
10. Classificar diferents espècies químiques com a àcides, bàsiques 
o neutres aplicant la teoria de Brönsted-Lowry, calcular el valor de 
pH en solucions d'àcids forts i febles, i en solucions de bases fortes i 
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equacions químiques, fer càlculs en exemples d'interès pràctic.  
12. Aplicar el model quàntic de l'àtom per explicar les variacions 
periòdiques d'algunes de les seves propietats. Predir la geometria 
de molècules senzilles mitjançant la teoria de repulsió de parells 
d'electrons. Relacionar les propietats i l'estructura dels polímers. 

febles, i aplicar les tècniques volumètriques per determinar la 
quantitat d'una substància bàsica o àcida en una mostra. Predir la 
formació d'un precipitat a partir del coneixement de la Kps. Explicar 
la importància d'aquestes reaccions i les aplicacions pràctiques.  
11. Predir l'espontaneïtat d'un procés químic a partir del càlcul de la 
variació total d'entropia i de la variació d'entalpia lliure del sistema. 
Dissenyar una investigació per determinar la influència de la 
concentració i de la temperatura en la velocitat d'una reacció i 
interpretar l'efecte d'aquests factors mitjançant el model de 
col·lisions i el model de l'estat de transició.  
12. Conèixer algunes de les aplicacions de les reaccions redox com 
la prevenció de la corrosió, la fabricació de piles i l'electròlisi i 
realitzar càlculs sobre aquests processos. Predir la FEM d'una pila i 
l'espontaneïtat de la reacció química a partir de taules de potencials 
d'elèctrode estàndard i relacionar la FEM amb l'entalpia lliure de la 
reacció. 
13. Anàlisi senzilla d'un producte d'ús habitual mitjançant una 
valoració àcid-base o redox. 
14. Interpretar les dades d'una investigació sobre l'efecte de la 
concentració i la temperatura en la velocitat d'una reacció.  
15. Analitzar com els diferents camps de la química col·laboren en 
processos industrials rellevants i en la solució d'alguns problemes 
mediambientals. 
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BATXILLERAT 

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

                                                  CURS 21-22 

DIBUIX TÈCNIC 

CONTINGUTS 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

Continguts comuns: llenguatge, contextualització i recerca 
• Estudi de la terminologia, la simbologia, l'ús correcte de les eines 
manuals i informàtiques i els procediments propis de la matèria. 
• Aplicació del dibuix tècnic, com a aportació de solucions en la 
tecnologia i en l'art. Relació d'aquests continguts amb els principals 
moments de la 
història de l'art i la tecnologia. 
• Recerca, experimentació gràfica i valoració escrita de solucions 
creatives en els processos resolutius de problemes. 
• Concepte de normalització. Les normes fonamentals UNE i ISO. 
 
Introducció a la geometria mètrica plana 
• El lloc geomètric com a desenvolupador del raonament lògic. 
Anàlisi dels 
principals fonaments de la geometria mètrica aplicada fent ús dels 
llocs 
geomètrics. 
• Realització d'activitats d'anàlisi i representació de figures planes 
bàsiques 
fent ús de restriccions (paral·lelisme, perpendicularitat, pertinença, 
distàncies, etc.) i llocs geomètrics coneguts. 
• Identificació i estudi de les posicions entre recta i circumferència i 
entre circumferències amb resolució manual i amb geometria 
dinàmica i CAD de casos bàsics de tangències i enllaços. 
• Estudi dels teoremes de Tales i Pitàgores. Exemplificació 
aplicativa en exercicis de proporcionalitat, i de transformació 
geomètrica de figures planes. 
• Anàlisi de la tipologia i propietats de les corbes: corbes còniques i 

Continguts comuns: aproximació als referents històrics i a la 
contextualització 
• Contextualització dels principals continguts de la matèria i 
exemplificació de les seves aplicacions en les principals obres de la 
història de l'art, la tecnologia i el disseny. 
• Incorporació a les activitats teòriques i pràctiques de 
contextualitzacions a la realitat propera com a objecte i suport 
d'aquestes activitats. 
 
Geometria mètrica plana 
• Aplicació d'estratègies gràfiques en la resolució de problemes de 
construcció de triangles i de figures planes més complexes, que 
impliquin conceptes i procediments de proporcionalitat, rectes i punts 
notables, arc capaç, homologia, homotècia i semblança. 
• Anàlisi de casos de tangències a partir de composicions amb 
rectes, punts, circumferències i figures complexes. 
• Sistematització en la resolució gràfica d'exercicis amb aplicació 
d'eix radical, potència i inversió.  
• Anàlisi de casos de tangències en les corbes còniques. 
  
 
Aprofundiment en el sistema dièdric directe de representació 
• Coneixement dels elements fonamentals per a l'operativitat del 
sistema dièdric mitjançant l'estudi de les tipologies dels punts, les 
rectes i els plans segons la seva posició entre ells i respecte als 
plans de projecció, i amb l'aplicació gràfica dels conceptes implícits 
de pertinença i veritables magnituds. 
• Construcció de figures planes partint de dades diverses, aplicant 



80 
 

corbes 
tècniques, i construcció gràfica i solució de problemes a partir de 
dades 
diverses. 
• Aplicació funcional i creativa mitjançant formes poligonals i 
composició amb corbes i xarxes modulars. 
 
Els sistemes de representació bidimensional 
• Anàlisi dels fonaments dels sistemes de representació. Implicació 
de 
relacions projectives, de la seva reversibilitat, i dels elements bàsics 
propis i impropis, mitjançant la realització d'activitats d'aplicació 
gràfica dels 
principals casos. 
• Estudi d'elements simples, punts, rectes, plans i volums amb 
anàlisi gràfica de les veritables magnituds i pertinences. 
• Realització d'exercicis de representació normalitzada de la forma i 
la 
mesura de figures tridimensionals en els sistemes de representació 
de 
vistes, a mà alçada i amb ajuda del CAD. 
• Interpretació de les propietats gràfiques sobre un únic pla de 
projecció i 
identificació gràfica de punts, rectes, plans, i del mòdul i el pendent 
en 
l'anàlisi. 
 
La representació en perspectiva 
• Estudi dels fonaments axonomètrics: projeccions. Ternes i triangle 
de les 
traces. Determinació d'escales i coeficients de reducció. 
• Realització de perspectives incloent-hi punts, rectes, corbes, 
figures planes, cossos geomètrics i representació de les ombres en 
les principals 
axonometries. Valoració dels avantatges i les aplicacions. 
• Representació gràfica axonomètrica de figures tridimensionals a 
partir de la combinació de cossos geomètrics de forma manual i 
amb ajuda del CAD. 

conceptes de paral·lelisme i perpendicularitat, amb aplicació pràctica 
de les rectes notables dels plans, i amb anàlisi de les possibilitats 
aplicatives de les posicions favorables dels elements geomètrics. 
• Estudi d'interseccions diverses entre rectes, plans i figures 
tridimensionals, i resolució de problemes amb concreció gràfica de 
les interseccions amb parts vistes i ocultes. 
• Anàlisi de la tipologia de moviments, i aplicació pràctica en la 
resolució de problemes amb figures bidimensional i tridimensionals. 
• Determinació d'angles i distàncies entre punts, rectes i plans. 
• Estudi i construcció de poliedres regulars i figures de revolució, en 
diferents posicions en l'espai i traçat de desenvolupaments. 
 
Sistemes de representació i dibuix industrial. Implicació del 
dibuix en els projectes 
• Realització de representacions axonomètriques normalitzades en 
DIN A5 i aplicació de la perspectiva axonomètrica al dibuix especejat 
amb mitjans informàtics. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

1. Emprar els estris tradicionals de dibuix tècnic i també les noves 
tecnologies informàtiques amb competència gràfica i resolutiva 
suficient. 

2. Resoldre problemes de geometria plana relacionant amb 
coherència els conceptes i procediments que hi intervenen. 

3. Construir figures geomètriques planes a partir de dades diverses 
relacionades amb els triangles, polígons i quadrilàters i també 
amb les tangències. 

4. Resoldre problemes en sistema acotat i dièdric directe, amb 
coherència en els procediments, demostrant competència 
suficient en l'aplicació dels conceptes en les solucions. 

5. Emprar el dibuix a mà alçada com a element de reflexió i 
raonament que permet d'establir plantejaments i programes de 
treball individual i col·lectiu, i madurar i definir els processos de 
creació i de solució de problemes. 

6. Realitzar activitats de construcció gràfica i resoldre problemes 
emprant el llenguatge normalitzat del dibuix industrial, amb la 
nomenclatura pròpia i mostrant interès per la representació 
integrada dels sistemes. 

7. Mostrar prou competència gràfica en la representació de figures i 
espais amb diversos mètodes de perspectiva. 

8. Representar amb correcció gràfica i aplicant mètodes i 
procediments raonats, figures geomètriques planes, corbes i 
poligonals, cossos geomètrics i figures tridimensionals en 
general, en perspectives axonomètriques que incloguin formes 
rectes i corbes. 

9. Lliurar les activitats dintre dels terminis acordats i reflectir-hi un 
grau de qualitat suficient mitjançant el qual es pugui detectar una 
bona actitud i prou interès davant la matèria.  

1. Emprar els procediments manuals d'esbós i croquis, i també els 
estris de dibuix, amb prou competència gràfica pel que fa a 
l'operativitat dels escaires i a la concreció gràfica amb valor de 
línia. 

2. Mostrar interès per la contextualització i pel coneixement dels 
principals referents històrics d'aplicació del dibuix tècnic. 

3. Resoldre problemes de geometria plana, i fer una valoració 
raonada i contrastada de les propostes, dels procediments, de la 
metodologia i de les opcions de solució triades amb rigor en el 
procés de resolució. 

4. Mostrar coneixement i domini suficient dels recursos informàtics i 
programari de dibuix assistit per ordinador per estudiar propietats, 
solucionar problemes i construir figures i espais en geometria 
plana, descriptiva i dibuix industrial. 

5. Resoldre problemes de tangències amb aplicació del concepte 
d'eix radical, potència i inversió, i construcció gràfica de figures 
amb casos de tangències integrats, i amb combinació de figures 
geomètriques planes. 

6. Establir relacions de posició a l'espai i mesura entre diverses 
figures bi i tridimensionals en representació dièdrica, i tenir 
capacitat per relacionar conceptes i procediments en la seva 
construcció. 

7. Resoldre problemes plantejats amb diferents dades i establir els 
procediments correctes per concretar diferents solucions 
gràfiques (veritables magnituds, interseccions, angles i 
distàncies). 

8. Realització gràfica de desenvolupaments de cossos geomètrics 
(poliedres i figures de revolució en posicions rectes i obliqües i 
amb seccions. 

9. Realitzar activitats de construcció i resolució de problemes 
emprant el llenguatge normalitzat del dibuix i la seva 
nomenclatura amb correcció i competència comunicativa 
suficient, en les resolucions tant manuals com tecnològiques. 
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10. Representar amb correcció gràfica i aplicant mètodes i 
procediments raonats, cossos geomètrics i figures tridimensionals 
en general, en perspectives axonomètriques que incloguin formes 
rectes i corbes. 

11. Trobar lligams i exemples de la realitat susceptibles de ser 
estudiats i treballats a l'aula com a propostes pròpies dels 
alumnes, que relacionin i exemplifiquin la matèria, i proposar 
activitats projectuals creatives i metodològicament coherents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATXILLERAT 
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CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

                                                  CURS 21-22 

ELECTROTÈCNIA 

 

CONTINGUTS 
2n BATXILLERAT 

Conceptes i fenòmens elèctrics  
• Descripció dels conceptes i dels fenòmens elèctrics fonamentals. Identificació de les magnituds i de les unitats elèctriques.  
• Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric. Enumeració de les lleis bàsiques.  
• Caracterització i experimentació amb components elèctrics passius: resistors, condensadors i bobines.  
• Identificació i manipulació de piles i acumuladors.  
• Reconeixement dels efectes del corrent elèctric.  
• Càlcul i mesura de magnituds elèctriques. Selecció d'instruments i de procediments de mesura. 
Magnetisme i electromagnetisme  
• Descripció dels fenòmens magnètics. Caracterització d'imants. Relació entre camp magnètic, flux magnètic, inducció i intensitat 

magnètica.  
• Enumeració de les propietats magnètiques dels materials. Definició de permeabilitat relativa. 
• Definició de camps magnètics i forces magnètiques creats per corrents elèctrics. Diferenciació i explicació de força electromagnètica i 

electrodinàmica i de força sobre un corrent en un camp magnètic.  
• Descripció d'inducció electromagnètica. Enumeració de les lleis fonamentals de magnetisme i electromagnetisme. Explicació del concepte 

d'autoinducció. Enumeració d'aplicacions.  
• Anàlisi i càlcul de circuits magnètics. Definició de força magnetomotriu i de reluctància. Anàlisi del cicle d'histèresi. 
Circuits elèctrics i electrònics  
• Enumeració de les lleis dels circuits de corrent continu. Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit de CC, de la seva 

simbologia i de les magnituds que hi intervenen. Interpretació de l'acoblament de receptors. Anàlisi de circuits de CC i resolució de 
problemes. Descripció de divisors de tensió.  

• Caracterització de les magnituds del corrent altern. Interpretació dels efectes de la resistència, l'autoinducció i la capacitat. Definició de 
reactància i d'impedància. Predicció de la variació de la impedància amb la freqüència. Representació gràfica de magnituds i senyals de 
CA.  

• Descripció de circuits de corrent altern monofàsics i enumeració de lleis. Comparació de circuits resistiu, inductiu i capacitatiu. 
Caracterització de circuits sèrie i paral·lel RL, RC i RLC. Definició de potències, factor de potència i correcció del desfase. Reconeixement 
de sistemes trifàsics: generació, acoblament, tipus i potències. Representació gràfica de circuits de CA i resolució de problemes.  

• Resolució de circuits elèctrics de CC i de CA.  
• Descripció de sistemes electrònics analògics. Caracterització de semiconductors: díodes, transistors, tiristors. Identificació dels valors 



84 
 

característics i reconeixement experimental. Anàlisis de circuits bàsics, representació gràfica i resolució de problemes.  
• Descripció de sistemes electrònics digitals. Explicació de l'àlgebra de Boole.  
Màquines elèctriques  
• Descripció de transformadors. Enumeració de tipus, identificació de la constitució i interpretació del funcionament. Identificació i 

quantificació de les pèrdues i del rendiment. Reconeixement de les diverses connexions. Resolució de problemes. 
• Descripció de màquines de corrent continu i de corrent altern. Enumeració de tipus, identificació de la constitució i interpretació del 

funcionament. Identificació i quantificació de les pèrdues i del rendiment. Reconeixement de les diverses connexions. Resolució de 
problemes.  

• Comparació de l'eficiència energètica dels dispositius electrònics. 
Instal·lacions elèctriques  
• Descripció d'instal·lacions elèctriques domèstiques, comercials i industrials.  
• Reconeixement i ús de les normes de seguretat i de protecció en instal·lacions elèctriques. Interpretació de la reglamentació. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
2n BATXILLERAT 

Reconèixer els conceptes, les magnituds i els fenòmens elèctrics fonamentals i enunciar les lleis bàsiques d'electricitat i 
electromagnetisme. 
Analitzar i descriure quantitativament i qualitativa circuits elèctrics bàsics i assenyalar les relacions i les interaccions entre els fenòmens que 
es produeixen. Seleccionar elements o components de valor adequat i connectar-los correctament per formar un circuit característic senzill. 
Descriure els fenòmens derivats de l'alteració d'un element d'un circuit elèctric senzill i explicar les variacions que s'espera que prenguin els 
valors de tensió i corrent. 
Calcular les magnituds bàsiques de diferents circuits elèctrics i magnètics, expressar-les de manera adequada i representar-les 
gràficament. 
Analitzar i interpretar plànols de circuits, instal·lacions i equips elèctrics característics i identificar la funció d'un element o grup funcional 
d'elements. Representar gràficament en un esquema de connexions o en un diagrama de blocs funcionals la composició i el funcionament 
d'una instal·lació o equip elèctric senzill d'ús comú. 
Interpretar les especificacions tècniques d'un element o dispositiu elèctric i determinar les magnituds principals del seu comportament en 
condicions nominals. 
Mesurar les magnituds bàsiques d'un equip o circuit elèctric/electrònic i seleccionar l'aparell de mesura adequat, sabent connectar-lo 
correctament i escollir l'escala òptima. 
Identificar les situacions de risc que comporta el treball amb màquines, circuits i instal·lacions sota tensió elèctrica i aplicar adequadament 
les normes bàsiques de protecció i de seguretat. 
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BATXILLERAT 

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

                                                  CURS 21-22 

BIOLOGIA 

 

CONTINGUTS 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

Biologia molecular 
 
•  Estudi de les proteïnes. Descripció de l'estructura dels aminoàcids 
i la seva relació amb el medi aquós. Identificació de la unió dels 
aminoàcids: formació de l'enllaç peptídic. Diferenciació i significat 
dels nivells estructurals de les proteïnes. Desnaturalització 
experimental de proteïnes i la seva significació. Relació entre 
estructura i funció dels enzims. Anàlisi dels mecanismes d'acció i 
control de l'activitat enzimàtica. Recerca experimental de l'acció 
enzimàtica en funció de diferents variables.  
• Reconeixement dels àcids nucleics com a portadors de les 
característiques hereditàries. Anàlisi de la composició i estructura 
dels àcids nucleics. Descripció de la morfologia dels cromosomes i 
anàlisi de cariotips. Explicació i localització dels processos de 
duplicació de l'ADN, transcripció i traducció. 
• Reconeixement de l'estructura dels principals monosacàrids i 
formació de l'enllaç glucosídic; disacàrids i polisacàrids i de 
l'estructura dels principals lípids. Interpretació de la relació 
estructura-funció dels principals glúcids i lípids. Identificació 
experimental de la presència de glúcids i lípids en els aliments. 
 
 
 
 
Biologia cel·lular 
 

Metabolisme 
 
• Caracterització dels organismes com a sistemes oberts que 
intercanvien matèria i energia amb l'entorn i identificació dels tipus 
metabòlics dels éssers vius. Càlcul del balanç energètic a escala 
d'organisme.  
Reconeixement general de les rutes metabòliques. Comparació 
entre l'anabolisme i el catabolisme. Anàlisi del significat biològic, a 
escala molecular i cel·lular de les principals rutes catabòliques. 
Diferenciació de les fases de la respiració cel·lular i relació amb 
l'estructura del mitocondri. Identificació del paper de l'oxigen en la 
respiració aeròbica. Anàlisi de les fermentacions com a 
degradacions parcials de les biomolècules i la seva aplicació en 
l'obtenció d'aliments. Recerca experimental d'alguns factors que 
intervenen en el procés de la fermentació. Anàlisi del procés de 
regulació de les vies metabòliques. 
 
 
Biotecnologia 
 
• Valoració de les aplicacions de la biotecnologia alimentària: 
aliments funcionals i transgènics.  
• Reconeixement dels avenços de la biomedicina en el tractament de 
malalties infeccioses, i valoració crítica de l'accés a aquests 
recursos. La biodiversitat  
• Aplicació de les cèl·lules mare en biomedicina. Distinció entre 
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• Caracterització de la teoria cel·lular. Diferenciació de la cèl·lula 
eucariota i procariota. Explicació de l'origen endosimbiòtic de la 
cèl·lula eucariota. Reconeixement de l'estructura i funció dels 
orgànuls cel·lulars. Concreció d'alguns mètodes d'estudi de la 
cèl·lula. Identificació d'algunes d'estructures cel·lulars en 
preparacions microscòpiques i microfotografies. Ús del microscopi i 
càlcul de la mida de diferents estructures cel·lulars a partir de 
l'escala o nombre d'augments.  
• Descripció de l'estructura i la funció d'algunes cèl·lules 
especialitzades: secretores, musculars, nervioses. Comunicació 
entre cèl·lules i missatgers químics, secreció i excreció cel·lular. 
Descripció i anàlisi dels diversos sistemes de transport a través de 
la membrana cel·lular. Experimentació d'alguns processos de 
transport.  
● Orgànuls cel·lulars, estructura i funcions. Introducció al 

metabolisme (fotosíntesi, respiració i fermentació) 
 
 
Biologia cel·lular 
 
 
. Anàlisi de la diversitat ecològica en el context dels diversos 
ecosistemes. Interpretació de la selecció natural i l'adaptació com a 
resultat del procés de relació entre biòtops i biocenosis. Anàlisi del 
flux d'energia com a motor dels ecosistemes i interpretació de la 
seva complexitat en termes de producció. Representació 
esquemàtica i discussió de xarxes tròfiques de diversos 
ecosistemes (terrestres i aquàtics).  
. Reconeixement de la importància dels productors en el 
manteniment dels ecosistemes i de la vida a la Terra.  
.Anàlisi i significació de la fotosíntesi. Revisió de l'estructura dels 
cloroplasts. Experimentació i/o simulació del procés fotosintètic i 
indagació dels factors que hi intervenen. Contrastació de la 
fotosíntesi amb altres formes de producció; significació de la 
quimiosíntesi.  
• Valoració de la importància del manteniment de la biodiversitat. 
Reflexió i debat sobre algun problema ambiental global. 
 

cèl·lules mare embrionàries i adultes. Valoració crítica de les 
implicacions socials i ètiques del seu ús. Significat i aplicacions de la 
clonació. 
• Valoració argumentada d'algunes aportacions de la genètica a la 
salut humana: dilemes ètics en relació amb la detecció precoç de 
malalties genètiques i la teràpia gènica 
 
 
 
Microbiologia 
 
• Els bacteris i virus en acció  
• Caracterització dels virus com a estructures acel·lulars. Descripció 
de la composició, morfologia i estructura dels virus. Descripció de 
cicles vírics. Caracterització del procés de retrotranscripció en 
comparació amb els processos generals de transcripció, traducció i 
replicació del material hereditari. Relació del procés d'infecció víric 
amb la salut humana: exemples de malalties víriques. Valoració 
d'algunes de les implicacions socials de malalties víriques.  
Caracterització del procés de transgènesi. Valoració de la seva 
importància social i econòmica.  
 
Immunologia 
 
• Caracterització del binomi salut-malaltia. Descripció de les barreres 
de defensa de l'organisme. Anàlisi dels tipus de resposta 
immunitària. Explicació i contextualització de la reacció antigen i 
anticòs. Interpretació de l'acció del sistema immune pel que fa a les 
vacunes, als processos al·lèrgics i al càncer.  
 
 
Evolució de les espècies 
 
• Consideració de la biodiversitat, a escala individual, poblacional i 
d'ecosistemes. Definició del concepte d'espècie.  
• Plantejament i debat de l'evolució com un fet. Revisió dels 
antecedents històrics: lamarckisme i darwinisme. Identificació i 
anàlisi de les fonts de la variabilitat genètica: mutacions i 
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Introducció a la microbiologia 
 
• Descripció de la composició, morfologia i estructura bacteriana. 
Relació de la diversitat bacteriana amb la seva ubiqüitat, taxa de 
creixement i capacitats metabòliques. Anàlisi, significació i 
comparació dels mecanismes d'autoduplicació i parasexualitat 
bacteriana. Anàlisi i valoració del rol dels bacteris en el cicle de la 
matèria. Reconeixement de la presència dels bacteris en la vida 
quotidiana i les seves aplicacions. Ús dels microorganismes en 
processos industrials: agricultura, farmàcia, alimentació, i 
bioremediació. 
• Caracterització dels antibiòtics i dels problemes de resistència. 
 
 
Ecologia 
 
Classificació i caracterització dels cinc regnes. Elaboració de claus 
dicotòmiques i identificació pràctica d'espècies. Anàlisi comparativa 
de les característiques morfoanatòmiques i fisiològiques dels cinc 
regnes. 
 
 
Introducció al Metabolisme 
 
• Caracterització dels organismes com a sistemes oberts que 
intercanvien matèria i energia amb l'entorn i identificació dels tipus 
metabòlics dels éssers vius. Càlcul del balanç energètic a escala 
d'organisme.  
Reconeixement general de les rutes metabòliques. Comparació 
entre l'anabolisme i el catabolisme. Anàlisi del significat biològic, a 
escala molecular i cel·lular de les principals rutes catabòliques. 
Diferenciació de les fases de la respiració cel·lular i relació amb 
l'estructura del mitocondri. Identificació del paper de l'oxigen en la 
respiració aeròbica. Anàlisi de les fermentacions com a 
degradacions parcials de les biomolècules i la seva aplicació en 
l'obtenció d'aliments. Recerca experimental d'alguns factors que 
intervenen en el procés de la fermentació. Anàlisi del procés de 

recombinació genètica. Resolució de problemes de monohibridisme i 
dihibridisme en casos d'herència autosòmica i lligada al sexe. 
interpretació de la recombinació. Identificació i anàlisi dels 
mecanismes d'evolució: selecció natural, flux gènic i derivació i 
aplicació d'aquests mecanismes a la interpretació dels diversos 
mecanismes d'especiació. Interpretació de l'evolució com un canvi 
en la freqüència gènica, tot resolent problemes senzills de genètica 
quantitativa.  
 
 
Reproducció i herència 
 
• Identificació de les fases del cicle cel·lular. Descripció dels 
mecanismes que controlen el cicle cel·lular i la disfunció en les 
cèl·lules canceroses. Reconeixement de les fases de la mitosi en 
preparacions microscòpiques i/o microfotografies i/o esquemes o 
animacions. Diferenciació cel·lular: totipotència i especialització. 
Anàlisi del procés de diferenciació de les cèl·lules: expressió gènica 
diferencial al llarg del desenvolupament embrionari. Caracterització 
del procés d'apoptosi.  
• Comparació del tipus de reproducció dels organismes a partir 
d'exemples de reproducció asexual i sexual. Descripció de 
l'estructura i funció dels gàmetes. Explicació de la meiosi i justificació 
de les seves conseqüències biològiques. Reconeixement de les 
fases de la meiosi en preparacions microscòpiques, i/o 
microfotografies i/o esquemes i animacions. Identificació i localització 
de la mitosi i la meiosi en els cicles biològics. Diferenciació del 
diferents mecanismes de determinació del sexe. Resolució de 
problemes d'herència lligada al sexe.  
Evidenciació de la universalitat i significat del codi genètic. Aplicació 
del model d'herència d'un sol caràcter i resolució de problemes 
d'herència d'un sol caràcter. Significació de les mutacions gèniques, 
cromosòmiques i genòmiques. 
• Anàlisi de la relació entre genotip i fenotip i definició del concepte 
de gen 
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regulació de les vies metabòliques. 
 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

 
1. Mostrar actituds associades al treball científic, com la curiositat en 

la recerca d'informació, la capacitat crítica, l'interès per la 
verificació dels fets, el qüestionament d'allò que sembla obvi i 
l'actitud oberta a noves idees, així com el treball en equip i 
l'aplicació i comunicació dels coneixements.  

2. Obtenir informació rellevant de diferents fonts i en diferents 
suports, elaborar-la, contrastar-la i utilitzar-la en el plantejament 
d'un problema. 

3. Dissenyar i realitzar investigacions aplicant les característiques 
de treball científic: plantejament del problema, formulació 
d'hipòtesis contrastables, disseny i realització d'experiències i 
anàlisi, discussió i comunicació de resultats.  

4. Valorar les aplicacions actuals de la genètica en l'obtenció de 
recursos i les seves aplicacions als éssers humans.  

5. Identificar els diferents tipus de glúcids i lípids, i reconèixer la 
seva funció energètica, de reserva i estructural, tot relacionant-la 
amb la seva estructura. 

6. Identificació de biomolècules en diversos aliments. Analitzar el 
paper de l'aigua i les sals minerals en els processos biològics i la 
relació de les propietats biològiques dels oligoelements amb les 
seves característiques fisicoquímiques. 

7. Reconèixer la composició i l'estructura dels àcids nucleics i de les 
proteïnes (posant èmfasi en els enzims) i relacionar-los amb les 
seves funcions biològiques. Aplicar els coneixements de genètica 
molecular a la resolució de problemes sobre la síntesi de 
proteïnes.  

8. Considerar la cèl·lula com unitat estructural i funcional de tots els 
éssers vius, diferenciar entre els diferents models d'organització 
cel·lular. Identificar els orgànuls de la cèl·lula eucariota i 
descriure la seva funció. Aplicar el model de cèl·lula per 

1. Mostrar actituds associades al treball científic, com la recerca 
d'informació, la capacitat crítica, la necessitat de verificació dels 
fets, el qüestionament d'allò que sembla obvi i l'actitud oberta a 
noves idees, el treball en equip, l'aplicació i comunicació dels 
coneixements, amb l'ajut de tecnologies de la informació i la 
comunicació, en relació amb la salut i la malaltia, així com a 
l'origen i el manteniment de la biodiversitat.  

2. Obtenir informació rellevant de diferents fonts i en diferents 
suports, elaborar-la, contrastar-la i utilitzar-la en el plantejament 
d'un problema. 

3. Dissenyar i realitzar investigacions tenint en compte les 
característiques del treball científic: plantejar de manera precisa 
el problema, formular hipòtesis contrastables, dissenyar i 
realitzar experiències i anàlisis i comunicar resultats.  

4. Valorar i argumentar críticament sobre el binomi salut-malaltia, 
així com sobre alguns dels problemes ambientals en les seves 
causes, processos i conseqüències.  

5. Analitzar les bases moleculars de l'herència i de l'expressió dels 
gens i descriure els mecanismes de transmissió dels caràcters 
hereditaris d'acord amb el model d'herència, aplicant-ho a la 
resolució de problemes de monohibridisme i herència lligada al 
sexe.  

6. Valorar la relació entre salut, alimentació i l'activitat física. 
Analitzar els resultats obtinguts en les experiències en relació 
amb la localització i  

7. Explicar el significat biològic de la respiració cel·lular, el destí dels 
seus substrats i el paper de l'oxigen en el procés respiratori 
aeròbic i localitzar les estructures cel·lulars on es desenvolupen 
les diferents rutes metabòliques. Resoldre problemes sobre 
catabolisme, anabolisme i balanç energètic.  
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interpretar estructura i funció en diferents cèl·lules 
especialitzades. Analitzar els processos de comunicació 
intercel·lular.  

 
9. Relacionar i comparar la complexitat de les xarxes tròfiques amb 

l'estabilitat i maduresa de diversos ecosistemes i valorar 
l'impacte dels seus desequilibris. 

8. Interpretar els mecanismes responsables de la transformació de la 
cèl·lula totipotent a cèl·lules especialitzades, que té lloc durant la 
formació d'un nou organisme. 

9. Explicar les característiques que defineixen els microorganismes, 
destacant-ne el paper en els cicles biogeoquímics, en la 
indústria alimentària, farmacèutica i en la millora del medi 
ambient, i analitzar el poder patogen què poden tenir en els 
éssers vius.  

10. Analitzar els mecanismes de defensa que desenvolupen els 
éssers vius davant la presència d'un antigen, deduint a partir 
d'aquests coneixements com es pot incidir per reforçar i 
estimular les defenses naturals. Conèixer els processos 
desencadenants de les malalties infeccioses més freqüents i que 
produeixen taxes elevades de mortalitat en la societat actual, 
així com valorar la prevenció com a pauta de conducta eficaç 
davant la propagació de la malaltia.  

11. Comprendre la visió explicativa de la biodiversitat que ofereix el 
procés d'evolució dels éssers vius. Aplicar els mecanismes 
d'evolució per explicar situacions concretes i resoldre problemes 
aplicant el model d'herència (monohibridisme, dihibridisme en 
casos d'herència autosòmica i lligada al sexe), interpretant la 
recombinació genètica.  

12. Caracteritzar les fases de la fotosíntesi i considerar la seva 
importància per la vida a la Terra.  

13. Explicar les característiques del cicle cel·lular i les modalitats de 
divisió del nucli i el citoplasma, comparar i justificar la 
importància biològica de la mitosi i la meiosi, descriure els 
avantatges i inconvenients de la reproducció sexual i de la 
asexual. Identificar les diferents fases de la mitosi i meiosi en 
preparacions microscòpiques, microfotografies i/o esquemes i 
animacions. 
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PROGRAMACIÓ 

 

CONTINGUTS 
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

Fonaments i Programació Procedimental 
 
•  Estudi de les proteïnes. Descripció de l'estructura dels aminoàcids 
i la seva relació amb el medi aquós. Identificació de la unió dels 
aminoàcids: formació de l'enllaç peptídic. Diferenciació i significat 
dels nivells estructurals de les proteïnes. Desnaturalització 
experimental de proteïnes i la seva significació. Relació entre 
estructura i funció dels enzims. Anàlisi dels mecanismes d'acció i 
control de l'activitat enzimàtica. Recerca experimental de l'acció 
enzimàtica en funció de diferents variables.  
• Reconeixement dels àcids nucleics com a portadors de les 
característiques hereditàries. Anàlisi de la composició i estructura 
dels àcids nucleics. Descripció de la morfologia dels cromosomes i 
anàlisi de cariotips. Explicació i localització dels processos de 
duplicació de l'ADN, transcripció i traducció. 
• Reconeixement de l'estructura dels principals monosacàrids i 
formació de l'enllaç glucosídic; disacàrids i polisacàrids i de 
l'estructura dels principals lípids. Interpretació de la relació 
estructura-funció dels principals glúcids i lípids. Identificació 
experimental de la presència de glúcids i lípids en els aliments. 
 
 
 
 
Biologia cel·lular 
 
• Caracterització de la teoria cel·lular. Diferenciació de la cèl·lula 
eucariota i procariota. Explicació de l'origen endosimbiòtic de la 
cèl·lula eucariota. Reconeixement de l'estructura i funció dels 
orgànuls cel·lulars. Concreció d'alguns mètodes d'estudi de la 
cèl·lula. Identificació d'algunes d'estructures cel·lulars en 
preparacions microscòpiques i microfotografies. Ús del microscopi i 
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càlcul de la mida de diferents estructures cel·lulars a partir de 
l'escala o nombre d'augments.  
• Descripció de l'estructura i la funció d'algunes cèl·lules 
especialitzades: secretores, musculars, nervioses. Comunicació 
entre cèl·lules i missatgers químics, secreció i excreció cel·lular. 
Descripció i anàlisi dels diversos sistemes de transport a través de 
la membrana cel·lular. Experimentació d'alguns processos de 
transport.  
● Orgànuls cel·lulars, estructura i funcions. Introducció al 

metabolisme (fotosíntesi, respiració i fermentació) 
 
 
Biologia cel·lular 
 
 
. Anàlisi de la diversitat ecològica en el context dels diversos 
ecosistemes. Interpretació de la selecció natural i l'adaptació com a 
resultat del procés de relació entre biòtops i biocenosis. Anàlisi del 
flux d'energia com a motor dels ecosistemes i interpretació de la 
seva complexitat en termes de producció. Representació 
esquemàtica i discussió de xarxes tròfiques de diversos 
ecosistemes (terrestres i aquàtics).  
. Reconeixement de la importància dels productors en el 
manteniment dels ecosistemes i de la vida a la Terra.  
.Anàlisi i significació de la fotosíntesi. Revisió de l'estructura dels 
cloroplasts. Experimentació i/o simulació del procés fotosintètic i 
indagació dels factors que hi intervenen. Contrastació de la 
fotosíntesi amb altres formes de producció; significació de la 
quimiosíntesi.  
• Valoració de la importància del manteniment de la biodiversitat. 
Reflexió i debat sobre algun problema ambiental global. 
 
 
Introducció a la microbiologia 
 
• Descripció de la composició, morfologia i estructura bacteriana. 
Relació de la diversitat bacteriana amb la seva ubiqüitat, taxa de 
creixement i capacitats metabòliques. Anàlisi, significació i 
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comparació dels mecanismes d'autoduplicació i parasexualitat 
bacteriana. Anàlisi i valoració del rol dels bacteris en el cicle de la 
matèria. Reconeixement de la presència dels bacteris en la vida 
quotidiana i les seves aplicacions. Ús dels microorganismes en 
processos industrials: agricultura, farmàcia, alimentació, i 
bioremediació. 
• Caracterització dels antibiòtics i dels problemes de resistència. 
 
 
Ecologia 
 
Classificació i caracterització dels cinc regnes. Elaboració de claus 
dicotòmiques i identificació pràctica d'espècies. Anàlisi comparativa 
de les característiques morfoanatòmiques i fisiològiques dels cinc 
regnes. 
 
 
Introducció al Metabolisme 
 
• Caracterització dels organismes com a sistemes oberts que 
intercanvien matèria i energia amb l'entorn i identificació dels tipus 
metabòlics dels éssers vius. Càlcul del balanç energètic a escala 
d'organisme.  
Reconeixement general de les rutes metabòliques. Comparació 
entre l'anabolisme i el catabolisme. Anàlisi del significat biològic, a 
escala molecular i cel·lular de les principals rutes catabòliques. 
Diferenciació de les fases de la respiració cel·lular i relació amb 
l'estructura del mitocondri. Identificació del paper de l'oxigen en la 
respiració aeròbica. Anàlisi de les fermentacions com a 
degradacions parcials de les biomolècules i la seva aplicació en 
l'obtenció d'aliments. Recerca experimental d'alguns factors que 
intervenen en el procés de la fermentació. Anàlisi del procés de 
regulació de les vies metabòliques. 
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Els continguts i criteris d’avaluació d’aquelles matèries noves segons LOMLOE i assignatures optatives definides en la 
mateixa llei d’Educació, tant anuals com trimestrals, queden recollides en la programació de la matèria en qüestió. 
 


