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2n d’ESO   CURS 2019-2020 

 
MATERIES COMUNES 
 
 
LLENGUA CATALANA 
Objectius 
Expressar-se oralment i per escrit amb correcció, aprofundint en la normativa 
gramatical. 
 
Continguts. 
1a AVALUACIÓ:  Temes 1-3  
2a AVALUACIÓ: Temes 4-6 
3a AVALUACIÓ: Temes 7-9 
 
Criteris d’avaluació 
Trimestral 40%, parcial 30%, lectura 10%, Treball Cooperatiu 10%  i  actitud, llibreta, 
deures i exercicis a classe 10%. Per aprovar l’assignatura caldrà treure una puntuació  
mínima de 3,5 a l’examen trimestral. Si la mitjana surt aprovada, es posarà un 4 per 
defecte. Per aprovar la lectura cladrà treure una puntuació mínima de 4 a l’examen. 
 
LLENGUA CASTELLANA 
Objectius 
Fomentar el desarrollo de métodos y técnicas relacionados con la lectura y escritura, 
así como la capacidad de razonamiento a través del lenguaje. 
  
Continguts 
1a AVALUACIÓ:  Temes 1 - 4 
2a AVALUACIÓ:  Temes 5 - 8 
3a AVALUACIÓ:  Temes 9 - 12 
 
Criteris d’avaluació 
Parciales 30%, lectura 10%, actitud, libreta, deberes y ejercicios clase 10%, Trabajo 
Coperativo 10% y  trimestral 40%. Para aprobar la asignatura el alumno deberá tener 
una calificación mínima de 3,5 en el examen trimestral. Si la media sale aprobada, se 
pondrá un 4 por defecto. Para aprobar la lectura se tiene que sacar una puntuación 
mínima de 4 en el examen. 
 
ANGLÈS 
Objectius 
Treballar la gramàtica, especialment els temps verbals. Millorar la comprensió lectora i 
auditiva. Ampliar el vocabulari. Practicar l’expressió oral. 
 
Continguts 
1a AVALUACIÓ:  Temes 1 - 2 
2a AVALUACIÓ: Temes 3 - 4 
3a AVALUACIÓ:  Temes 5 - 6 
 



 

Criteris d’avaluació 
 Examen parcial 25%, examen trimestral 30% ( on s’ha d’obtenir un mínim de 3,5 
punts), lectura 10%, ampliació d’anglès 15%, treball cooperatiu 10% , 
actitud,llibreta,deures i exercicis de classe 10%. 

 
CIÈNCIES SOCIALS 
Objectius 
Treballar les característiques generals de l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna: sistema 
social, polític, econòmic; i els trets bàsics de l’art corresponents a cada etapa històrica. 
Entendre i treballar les bases socials. 
 
Continguts 
1a AVALUACIÓ: Alta Edat Mitjana. 
2a AVALUACIÓ:  Baixa Edat Mitjana. 
3a AVALUACIÓ:  Demografia. Urbanisme. Estructures nacionals i supranacional. 
 
Criteris d’avaluació 
Parcials 50%. S’aprovarà la matèria sempre i quan la nota mitjana dels controls arribi 
al 4. Làmines 20%, actitud 10% i treball cooperatiu 10%., activitats Ipads 10%. 
 
FÍSICA I QUÍMICA 
Objectius 
Introducció al món científic per tal d’adquirir els conceptes bàsics de la física i química 
que ens envolta. 
 
Continguts 
1a AVALUACIÓ: Temes 1,2. 
2a AVALUACIÓ:  Temes 4,5. 
3a AVALUACIÓ:  Temes 7,8. 
 
Criteris d’avaluació 
Criteris d’avaluació: exàmens parcials i activitats (inclou TC) 90%, actitud 10%. La nota 
de science serà 1/3 del 85%, ja que equivaldrà a la d’un parcial.  
 
TECHNOLOGY 
Objectius 
Introducció a la metalúrgica i tipus d’estructures. Conèixer mecanismes de transmissió 
de moviment. Introducció a l’electricitat i als circuits elèctrics. Conèixer les principals 
fonts d’energia, avantatges i desavantatges. 
 
Continguts 
1a AVALUACIÓ:  Metals and estructures 
2a AVALUACIÓ: Mechanisms and electrical circuits 
3a AVALUACIÓ: Renewable and non-renewable sources of energy 
 
Criteris d’avaluació 

Parcial 20%, trimestral 30% ( En cas de fer algun altre control, és farà la miyjana i, 

entre tots, comptaran un 50%), pràctica feta al taller 20%, treball 

cooperatiu/infotecnologia 20%, actitud 10%. 
Per aprovar l’assignatura, cal treure un 3 en cadascun dels apartats i que la mitjana 
sigui igual o superior a un 5. Dins del termini que s’indicarà, la presentació de la 
memòria del Projecte, que es fa al taller, serà obligatòria, i la no presentació suposarà 
suspendre automàticament l’assignatura de tecnologia. 



 

És obligatòri presentar els informes (Report) corresponents als projectes fets al taller, 
seguint l’índex i les instruccions que es donaran i els terminis de lliurament que 
s’indicaran. 
 

 

 
MATEMÀTIQUES 
Objectius 
Analitzar un conjunt de dades o situacions i abstraure’n o aclarir-ne possibles 
relacions, fent ús de models matemàtics, al nivell que l’alumne/a coneix. Realitzar 
tasques orientades a optimitzar els procediments que coneix: exercitació sistemàtica, 
revisió continuada i incorporació de les millores obtingudes. 
 
Continguts 
1a AVALUACIÓ: Temes 1, 2, 3, 4,12 
2a AVALUACIÓ:  Temes 5, 6,7 , 8 
3a AVALUACIÓ:  Temes  9, 10,11, 14 
 
Criteris d’avaluació 
Parcials i trimestral 75%, treball cooperatiu 10% i actitud (deures i treball a classe) 
15%. Si la nota de l’examen trimestral no arriba a 3,5 l’avaluació quedarà suspesa. En 
cas de continguts independents en els controls, es podrà exigir una nota mínima per 
superar-los. 

 
MÚSICA 
Objectius 
Reconèixer i relacionar música, estètica i societat de diferents períodes històrics. 
Analitzar, valorar i interpretar petits fragments musicals, tant de forma individual com 
col·lectiva. 
 
Continguts 
1a AVA : Temes 1,2 i 3. 
2a AVA : Temes 4, 5 i 6. 
3a AVA : Temes 7 i 8. 
 
Criteris d´avaluació 
Exercicis de classe (teòrics i pràctics) 60%, TCO 10% i actitud 30%. 
Per a les activitats prpàctiques els alumnes hauran de portar a classe Flauta dolça o 
Ukelele. 
 
RELIGIÓ 
Objectius 
Estudiar el fenòmen religiós a la Europa antiga i medieval des de la cristianització de 
l’Imperi Romà fins la baixa edat mitjana. 
 
Continguts 
1.La cristianització de l’Imperi i l’arribada de l’Islam 
2. L’art romànic i gòtic 
3. La vida religiosa a l’Edat mitjana 
Criteris d’avaluació 
2/3 de la nota correspon a les proves objectives i/o actitud, 1/3 de la nota correspon a 
la composició d’una llibreta (BooK creator) i les activitats rectificades en ella. 



 

L’actitud , que ve donada pel respecte, la participació, el silenci a l’aula i portar el 
material adient, serà premiada amb positius i negatius i podrà modificar la nota un 
29%. 
En els alumnes amb adaptació curricular les proves objectives només superaran la 
meitat de la nota. No s’aplicaran els criteris ortogràfics. 
 
 
 
 
EDUCACIÓ FÍSICA I DEPORTIVA 
Objectius 
Treballar la condició física, la nutrició, la força, la flexibilitat, la resistència, la velocitat, 
les habilitats motrius, la relaxació i l’equilibri. Introduir-se en la pràctica de les activitats 
recreatives i activitats de lluita. Aprofundir en el coneixement de diferents disciplines 
esportives com el hoquei i el beisbol i la natació. Prendre consciència de la importància 
de practicar uns hàbits saludables. 
 
Continguts 
1a AVALUACIÓ: Condició física:força i flexibilitat, respiració i relaxació. 
2a AVALUACIÓ: Habilitats motrius. Gimnàstica artística. Futbol i Voleibol. 
3a AVALUACIÓ: Basquet. Interpretació i coreografia. Orientació 
 
Criteris d’avaluació 
Part pràctica 50%, part teòrica 30% i actitud10%, TCO 10%. Cal tenir un 3 com a 
mínim a cadascun dels apartats per fer mitjana. 
 
 

MATÈRIES OPTATIVES 
 
FRANCÈS 
Ampliació a la llengua francesa. Es donarà la informació que desitgi l’alumne/a que 
vulgui presentar-se al títol de llengua francesa DELF que s’imparteix a l’Institut 
Française de Barcelone. Aquesta opció és per a tota l’etapa. 
 
Criteris d’avaluació 
Parcial 30%, trimestral 50%, treball cooperatiu 10% i actitud amb control continu 10%. 
 
LABORATORI 
Al laboratori preparen petits experiments de biologia i física, a més de fitxes d’ecologia. 
Tot relacionat amb el temari del curs. 
 
Criteris d’avaluació 

Actitud 30%, 50% treball a l’aula i 20% control trimestral 
 
CULTURA CLÀSSICA 

Estudi dels mites i les llegendes romans, la seva cultura i civilització. Literatura 
romana.  
 
Criteris d’avaluació 
Prova escrita d’elecció múltiple i de composició per cada unitat didàctica al terme de 
cada una: 70% de la nota. 
Activitats a l’aula, treballs en grup i/o individuals: 30% de la nota. 
Participació, interès i el treball a l’aula pot modificar en un 5% la nota. 



 

 
 

 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE MATÈRIA 
  
INFORMÀTICA 
Es realitzarà en anglès 
Sistema Operatiu,  Powerpoint i edició d’imatge, so i vídeo. 
 
 
NATURALS EN ANGLÈS/INTRODUCTION TO BIOLOGY AND PHYSICS (SCIENCE) 
Com a complement d’alguns apartats i per donar èmfasi en alguns aspectes concrets 
del temari del llibre de Naturals, com la Biologia i la Física. Tot en llengua anglesa. 
 
 
 

CRÈDIT DE SÍNTESI-ABP 
 
CRÈDIT DE SÍNTESI: comprèn una sèrie d’activitats interdisciplinàries relacionades 
amb diverses àrees del currículum del curs. Els alumnes realitzaran un treball on és 
fonamental l’observació de camp i la seva integració en un pla que es realitza al llarg 
de tot el curs a l’aula. L’objectiu final d’aquest crèdit és la integració de les diferents 
habilitats i coneixements que l’alumne/a va aprenent al llarg del curs. 
 
ABP: Aquest any continuarem integrant aquestes activitats d’una manera més 
curricular a tots el cursos de l’ESO. Es realitzarà una ABP per avaluació relacionat 
amb diversos temes i matèries. 
Aquests projectes es portaran a terme a la tarda, durant una setmana, on tota la 
secundària es dedicarà a les seves ABP.  
La nota del ABP constarà al butlletí trimestral i ponderarà amb un 20% a la nota del 
crèdit de síntesi que es qualificarà a l’avaluació ordinària. 

 
TUTORS I HORES DE VISITA 

2 ESO A – MARTA TORT: mtort@palcam.cat  

Dimarts de 8 a 9h i divendres de 9 a 10h. 

 

2 ESO B – MARTA CLARET: mclaret@palcam.cat 

Dilluns  de 8 a 9h. I dimecres de 9 a 10h. 
 

2ESO C MARCOS CAMARZANA:  mcamarzana@palcam.cat 

Dilluns de 9 a 10h. i divendres de 16 a 17h. 
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QUADRE DE PROFESSORS I AVALUACIONS  
 

TUTORS-
PROFESSORS 

 
2 n  A 

 
2 n  B 2 n C 

Aula d’atenció 
individualitzada 

Coordinadora 

 
Srta. Marta Tort    

Tutor 

 
Srta. Tort  Srta. Claret  

 
Sr. Camarzana   

CATALÀ 

 
 Sr.Carmona   Srta. Claret Srta. Vila  Sr. Carmona  

CASTELLÀ 

 
Sr.Carmona 
Srta. Marín 

Sr.Carmona 
Srta. Marín 

Srta. Claret  

ANGLÈS 

 
Sr. Miret   Sr. Padial Srta. Moreno  Srta. Espert 

FÍSICA i QUÍMICA 

 
Sr. Giraldo Sr. Garcia  Srta. Picazo  

C. SOCIALS 

 
Sr. Moré Sr. Camarzana 

 
Sr. Camarzana 
 

 

TECNOLOGIA 

 
Sr. Fiorini  Sr. Fiorini  Sr. Fiorini  

INFOTECNO 
 

Sr. Oxala Sr. Oxala Sr. Gomara  

MATEMÀTIQUES 

 
Srta. Tort Sr. Jorge Srta. Zafrilla   x 

RELIGIÓ 

 
Sr. Donaire  Sr. Donaire Sr. Donaire  

EFD 

 
Sr. Comellas Sr. Comellas Srta. Martínez  

MÚSICA 

 
Srta. Alonso Srta. Alonso Srta. Alonso  

FRANCÈS 

 
Srta.Erena 

LABORATORI 

 
Srta Manferrari/Sr. Fiorini 

CULTURA 
CLASSICA 

Srta. González 

INFORMÀTICA 

 
srta. Viudes 

SCIENCE Sr. Oxala 
 

AMPLIACIÓ 
ANGLÈS 

Sr. Miret/ Srta. Espert/ Srta.  Moreno 

 



 

 

 
 
AVALUACIONS  
 

  PROVES 
CONEIXEMENTS 

LLIURAMENT 
BUTLLETÍ 

RECUPERACIONS 

  
Notes Orientatives 

  Preinforme: 
25 d´octubre 

  

  

  
1a Aval. 

  
25 novembre- 
3 desembre 

  
13 desembre 

  

  
8 i 9 de gener 

  
2a Aval. 

  
2 a 10 de març 

  

  
20 març 

  
2 i 3 d’abril 

  
3a Aval. 

  
25 maig - 5 juny 

  
12 juny 

  

  
10 juny 

  
Exàmens Finals 

  
17, 18 i 19 de juny 

  
26 juny 

  

  
  

  
Cursos Anteriors 

A consideració dels 
departaments 
corresponents 

S’inclouen al 
butlletí de la 
tercera avaluació 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIS DE CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA A L’ESO I BATXILLERAT 
 
 

CURS 2016-2017 DEPARTAMENT DE 
LLENGÜES 

ALTRES 
DEPARTAMENTS 

 
 
1r i 2n ESO 

 
Sense faltes de gràcia 
Màxim 1 punt 
(repetides incloses) -0’05 
                         -0’01 (ACI) 

 
Amb 10 faltes de gràcia 
Màxim 1 punt 
(repetides incloses)  -0’05 
                          -0’01 (ACI) 

 
 
 
3r i 4t ESO 

 
Sense faltes de gràcia 
Màxim 2 punts 
(repetides incloses)    -0’1 
                          -0’05 (ACI) 

 
Amb 5 faltes de gràcia 
Màxim 2 punts 
(repetides incloses)    -0’1 
                          -0’02 (ACI) 

 
 
BATXILLERAT 

 
Sense faltes de gràcia 
No hi ha màxim de punts 
(repetides incloses)    -0’1 
 

 
Sense faltes de gràcia 
Màxim 2 punts 
(repetides incloses)  -0’1 
 

 


