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1r BATXILLERAT 

CURS 2021-2022 
 

LLENGUA CATALANA 

Objectius 

Escriure textos de caràcter formal en la varietat estàndard i en diverses situacions formals 
(humanístic, científic, periodístic) amb adequació i coherència, així com fer servir amb 
correcció les normes que regulen l’ortografia en textos formals escrits i la pronunciació i 
l’entonació en textos formals orals. 
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: Fonètica. Les varietats de la llengua:dialectes i registres. Literatura: tòpics 
literaris, figures retòriques, gèneres literaris. Morfosintaxi: subordinades substantives. Els 
subgèneres narratius i teatrals. 
                             
2a AVALUACIÓ: Morfologia nominal i verbal. Funcions sintàctiques. Subordinades 

adjectives. Tipologies textuals. 
 
3a AVALUACIÓ: Funcions sintàctiques i pronoms febles. Ús de l’adverbi i de la preposició. 

Morfosintaxi: subordinades adverbials. Pronominalització. El text: 
l’adequació i la coherència. Connectors textuals. Els signes de puntuació. 

 
LECTURA OBLIGATÒRIA: La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda. 
 

 
Criteris d’avaluació 

1 AVA: PARCIAL 30% + TRIMESTRAL 40% + TEXTOS 10% + TREBALL 10% (activitats 
avaluació unitats) + ACTITUD 10% (puntualitat, atenció a classe, participació, treball individual, 
seriositat i rigorositat...) 

2 AVA: PARCIAL 30% + TRIMESTRAL 40% + TEXTOS 10% + TREBALL 10% (activitats 
avaluació unitats) + ACTITUD 10% (puntualitat, atenció a classe, participació, treball individual, 
seriositat i rigorositat...) 

3 AVA: PARCIAL 30% + TRIMESTRAL 30% + TEXTOS 10% + TREBALL 10% (activitats 
avaluació unitats) + LECTURA 10% + ACTITUD 10% (puntualitat, atenció a classe, participació, 
treball individual, seriositat i rigorositat...) 
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LENGUA CASTELLANA 

Objetivos 

El alumno debe saber reconocer y analizar los rasgos fundamentales de las distintas 
variedades del castellano (sociales, comunicativas, geográficas) y de los distintos niveles de 
la lengua (fonológico, morfosintáctico, semántico).  
 
Contenidos 
 
1a EVALUACIÓN:  Unidades 1, 2, 3. Categorías gramaticales. Sintaxis de la oración 

simple. El verbo y sus constituyentes. Los textos descriptivos. 
2a EVALUACIÓN:  Unidades 4 y 5. El sintagma y sus funciones. La oración. Las 

variedades de la lengua. El texto: adecuación,coherencia y cohesión. 
Los textos narrativos. Lectura: El extranjero de A. Camus . 

 
3a EVALUACIÓN:  Unidades 6 y 7. El texto y sus propiedades. La organización textual. 

Los medios de comunicación. Lectura: La casa de Bernarda Alba de 
García Lorca. 

 

Criterios de evaluación 
 
Actitud 10%, ejercicios evaluación unidad 10%, creación de un texto 10%, control 30% y 
examen trimestral 40%. 
 

 

 
ANGLÈS 

Objectius 
 
Proporcionar un bagatge suficient per escriure, donar opinió, relatar històries i contes 
informals de manera autònoma. 

Continguts 

1a AVALUACIÓ: Unitats 1-2. Present & Past tenses. Writing: Describing places & Narrative. 

2a AVALUACIÓ: Unitats 3-4. Future tenses & Modals. Writing: Informal letter/ E-mail & 
Describing people 

3a AVALUACIÓ: Unitats 7-8. Defining & non-defining relative clauses. Writing: A News 
Report & For& against essay 

 Criteris d’avaluació 

Examen parcial 20%, trimestral 35%, redaccions 20%, llibre de lectura 15% , actitud 

(assistència i puntualitat, atenció a classe i participació, portar material, i treball a l’aula) 10%. 
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FÍSICA 

Objectius 
Modelar diferents situacions reals mitjançant models físics que permetin explicar-les i 
intentar preveure com serà la seva evolució al llarg del temps. 
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: Temes 1, 2 i 3. 
2a AVALUACIÓ:  Temes 4 i 5. 
3a AVALUACIÓ:  Temes 6 i 7. 
Criteris d’avaluació 
 
Hi haurà un control parcial (40%) i un control trimestral amb tota la matèria del trimestre 
amb un valor del 60%. La nota d’avaluació s’obtindrà fent valer un 80% la nota dels 
controls, un 10% correspondrà a l’actitud i l’altre 10% a activitats i exercicis puntuables.  
 
 

QUÍMICA 

Objectius. 
 
Conèixer la matèria, com està constituïda, com es troba i com es transforma seguint un 
mètode científic, i estudiar quina és la seva repercussió en la vida quotidiana. 
 
 
Continguts: 
 
1a AVALUACIÓ:  Formulació. Lleis fonamentals de la química. Solucions. 
2a AVALUACIÓ: Estructura atòmica. L’enllaç químic. Estequiometria. 
3a AVALUACIÓ: Tipus de reaccions. Energia i velocitat de les reaccions químiques. 

Equilibri. 
 
Criteris d’avaluació 
 
1a AVALUACIÓ: dos controls 25% cadascun, examen trimestral 50%. Aquesta nota 
representa el 80%. El 10% restant corresponen a l’actitud i 10% dossier de pràctiques. 
2a i 3a AVALUACIÓ: un control 40% i un examen trimestral 60%. La nota final és el 80%. El 
10% correspon a l’actitud i l’altre 10% al dossier de pràctiques. 
 
 

BIOLOGIA 

Objectius 
 
Conèixer els sistemes vius i el seu funcionament, des d’un punt de vista cel·lular i molecular. 
 
Continguts. 
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1a AVALUACIÓ: Bioquímica. 
2a AVALUACIÓ:  Genètica molecular, reproducció i biotecnologia. 
3a AVALUACIÓ:  Citologia. 
 

 
Criteris d’avaluació 
 
EXÀMENS (80%) : 

      examen trimestral   (50%)                                    

      control del trimestre (50%)                                            

ACTITUD  (assistència i puntualitat, atenció a classe i participació, portar material, i treball a 

l’aula) (10%) :      

TREBALLS i/o DOSSIERS (10%) 

En cas que l’alume/a no assoleixi almenys 3 punts en l’examen trimestral, l’avaluació 
quedarà automàticament suspesa. 

 
MATEMÀTIQUES 

Objectius. 
Desenvolupar càlculs aritmètics i algebraics per emprar-los en determinades situacions com 
la geometria del pla. Resoldre problemes reals utilitzant la trigonometria plana. Introducció i 
càlcul de límits com a eina necessària en moltes situacions matemàtiques i físiques. 
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ:  Nombres Reals. Trigonometria. Polinomis. Exponencials i 

logarítmiques. 
2a AVALUACIÓ: Vectors. Geometria del pla. Còniques. Successions. 
3a AVALUACIÓ: Funcions. Continuïtat. Derivades. Funció logarítmica i exponencial. 
 
Criteris d’avaluació 
 
EXÀMENS (80%) : 

      examen trimestral   (60%)                                    

      control (40%)                                            

ACTITUD  (assistència i puntualitat, atenció a classe i participació, portar material, i treball a 

l’aula) (10%) :      

Activitats i exercicis puntuables (10%) 
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En aquelles avaluacions en què hi hagi continguts importants (derivades), el professor podrà 
exigir una nota mínima. En cas de no assolir-se, caldrà recuperar aquell contingut per 
superar l’avaluació. 
 
 

DIBUIX TÈCNIC 

Objectius 
Conèixer els elements i traçats de la geometria plana: angles, polígons, tangències, etc. 
Aprendre els sistemes de representació geomètrica: sistema dièdric (planta i alçat), sistema 
axonomètric (perspectiva paral·lela) i perspectiva cònica. 
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: Geometria plana (Poliedres, angles, llocs geomètrics i tangències). 

2a AVALUACIÓ: Geometria plana i sistema dièdric (sistema de representació 

bidimensional i moviments relacionats: canvi de pla, abatiments i gir). 

3a AVALUACIÓ: Sistema axonomètric (perspectiva cavallera, militar i somètrica, DIN-

5) i perspectiva cònica. 

Criteris d’avaluació 

60% examen parcial i trimestral, 30% treballs i 10% actitud. 

 

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 
 
Objectius 
Desenvolupar càlculs aritmètics i algebraics per emprar-los en altres procediments 
matemàtics més complexos. 
 
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: Nombres reals. Polinomis. Exponencials i logaritmes. Sistemes 

d’equacions. Funcions. 
2a AVALUACIÓ: Matemàtica financera. Successions i límits. 
3a AVALUACIÓ:  Derivades. Trigonometria. 
 
Criteris d’avaluació 
 
Dos controls no acumulatius de matèria que valen un 25% cadascun. El control final 
d’avaluació amb tota la matèria del trimestre amb un valor del 50%. La nota d’avaluació 
s’obtindrà fent valer un 80% la nota dels controls, un 10% correspondrà a l’actitud i l’altre 
10% a activitats i exercicis puntuables.  
 

http://www.palcam.es/


                  

7 
Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es 
//palcam@palcam.es 

En aquelles avaluacions en què hi hagi continguts independents prou importants, el 
professor podrà exigir una nota mínima en cada un d’ells. En cas de no assolir-se, caldrà 
recuperar aquell contingut per superar l’avaluació. 
 
 

ECONOMIA 

Objectius 
Entendre l’organització econòmica com un fet determinat històricament i amb una clara 
influència en l´organització social, política i cultural de les societats. Conèixer l’estructura i 
els mecanismes bàsics de funcionament de l’economia de mercat actual. 
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: L’activitat econòmica, producció i l’anàlisi del mercat. 
2a AVALUACIÓ: Macroeconomia. 
3a AVALUACIÓ:  Aspectes financers de l’economia. 
 
Criteris d’avaluació 
 
40% l’evolució del trimestre (controls, treballs, etc.), 50 % l’examen trimestral i 10% d’actitud. 
 
 

FILOSOFIA  

 
Objectius 
Iniciar els alumnes en l’estudi de la filosofia i les seves branques. Aprendre els coneixements 
necessaris per raonar adequadament i formar-se una consciència crítica i personal que 
generi un compromís amb la veritat i els valors humans.  
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: Introducció a la filosofia, filosofia de la ciència i Epistemologia. 
2a AVALUACIÓ:  Antropologia. 
3a AVALUACIÓ: Ètica, Política i Filosofia presocràtica. 
 
 
Criteris d’avaluació 
Examen trimestral amb un valor del 60% de la nota. Dossier de treball 30%. Actitud 
(assistència i puntualitat, atenció a classe i participació, portar material, i treball a l’aula) 10%. 
 
 

LLATÍ 
 
Objectius 
Familiaritzar-se amb declinacions i conjugacions per analitzar i traduir frases. Treballar 
aspectes de la cultura romana. 
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Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: Sistema flexiu nominal i adjectival. Indicatiu. Verbs activa. Oració 

simple. Societat i cultura romana. 
2a AVALUACIÓ: Subjuntiu. La veu passiva. El pronoms. Societat i cultura romana. 
3a AVALUACIÓ:  Oracions complexes. Societat i cultura romana. 
 
Criteris d’avaluació 
 
30% controls, 10% traducció de textos, 10% civilització i cultura, 10% actitud  i 40% l’examen 
trimestral. 
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Objectius 
Incorporar continguts amb major transcendència personal i social, que facin el nostre 
alumnat més competent i donar resposta a les noves demandes de la societat, així com 
procurar la formació integral tant dels nois com de les noies. 
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: La salut i l’exercici físic. Metabolisme energètic. Planificació en l’activitat 

física. Sistemes i mètodes per estar en forma. 
2a AVALUACIÓ: Postura corporal. La columna vertebral. Valoració de la forma física. 

Expressió corporal. Temps lliure i activitat física. 
3a AVALUACIÖ: Esports. Activitats a la natura. Anàlisis professionals a l’esport. Tecnologia                                                                
en l’activitat física. 
 
Criteris d’avaluació 
 
- 30 % Examen teòric 
- 50 % Proves físiques 
- 10 % Dossier 
- 10 % Actitud 
 
 

CULTURA CIENTÍFICA 

Objectius 
Assolir un coneixement mínimament profund en diversos camps de la ciència com poden 
ser, l’origen de la vida, genètica, coneixement de malalties, gestió sostenible, nous materials, 
nanotecnologia i món digital. 
 
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: Temes 1 i 2  
2a AVALUACIÓ: Temes 4 i 5  

http://www.palcam.es/
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3a AVALUACIÓ: Temes 3, 6 i 7  
 
Criteris d’avaluació 

 
EXÀMENS (80%) : 

      examen trimestral   (50%)                                    

      control del trimestre (50%)                                            

ACTITUD  (assistència i puntualitat, atenció a classe i participació, portar material, i treball a 

l’aula) (10%) :      

TREBALLS i/o DOSSIERS (10%) 

En cas que l’alume/a no assoleixi almenys 3 punts en l’examen trimestral, l’avaluació 
quedarà automàticament suspesa. 

 
 

FRANCÈS 

Objectius 
Assolir un nivell en llengua francesa que permeti als alumnes en els dos anys de batxillerat 
presentar-se a l’examen del DELF nivell B1 que es realitza a l’Institut Français de Barcelona. 
 
Continguts 
 

1er TRIMESTRE: Dossier 0,1 i 2. 
 
            2ème TRIMESTRE: : Dossier 3 i 4 
 

3 éme TRIMESTRE: : Dossier 5 

 
Criteris d’avaluació 
 
Examen trimestral 40%, examen parcial 30%, avaluació continua 20%, actitud 10%  
 

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 

 
Objectius 
Iniciar els alumnes en l’estudi de la psicologia i la sociologia. Fomentar entre l’alumnat el 
sentit crític davant diferents interpretacions del comportament humà. Promoure les pautes 
de comportament i estils de vida que afavoreixen un desenvolupament personal harmònic i 
saludable. 
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ:  Temes 1, 2, 3 i 4 
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2a Avaluació:   Temes 5, 6, 7 i 8 

 
3a Avaluació:   Temes 9, 10, 11 i 12  

 
Criteris d’avaluació  
 
Prova escrita d'elecció múltiple (test) i/o de composició per a cada unitat didàctica al terme 

de cadascuna: 70% de la nota. Treballs en grup i/o individuals de cada unitat didàctica i 

treball trimestral en grup i exposició del mateix dels continguts treballats a classe: 20% de la 

nota. Actiud (assistència i puntualitat, atenció a classe i participació, portar material, i treball a 

l’aula): 10% de la nota.  

 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 

Objectius 
 
Adquirir una visió global de l’empresa com un organisme amb objectius definits. Analitzar el 
funcionament de l’empresa com un sistema que reuneix diverses àrees funcionals 
interrelacionades, cadascuna de les quals ha de prendre constantment decisions sobre els 
seus sistemes de comunicació, organització i de relació interna. 
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: L’empresa com a organització i la presa de decisions. 
2a AVALUACIÓ: Gestió dels recursos humans i gestió de la producció. 
3a AVALUACIÓ:  Gestió de les existències i gestió comercial.  
 
Criteris d’avaluació 
 
Cada avaluació es faran dos exàmens no acumulatius. La ponderació  serà de la manera 
següent: un parcial el 40%, l’examen trimestral altre 40%, activitats puntuables un 10 % i  en 
concepte d’actitud (assistència i puntualitat, atenció a classe i participació, portar material, i 

treball a l’aula) el 10% restant. 
 

TECNOLOGIA 
 

Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: Els recursos energètics. La producció i la distribució de l’energia elèctrica. 
Les energies alternatives. 
2a AVALUACIÓ: La metal·lúrgia i la siderúrgia. Els metalls no fèrrics. Els materials no 
metàl·lics. 
3a AVALUACIÓ: Els accionaments pneumàtics. Les màquines simples. Els mecanismes de 
transmissió de moviment. Els sistemes electrotècnics. 
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Criteris d’avaluació 
 
30% Control, 40% Trimestral, 10% Práctica de taller, 10% Activitat avaluativa TIC, 10% 
actitud.  
 

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 

 
Objectius 
 
Conèixer els esdeveniments de la nostra història més recent des de la Revolució Francesa 
fins als nostres dies. 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: De la Revolució francesa fins la I guerra mundial. 
2a AVALUACIÓ: L’època dels grans conflictes bèl·lics. 
3a AVALUACIÓ: El món a partir de 1945. 
  
 
Criteris d’avaluació 
 
Exámens 80% : Dos exàmens eliminatoris de matèria de 50% cadascun que faran mitja 
(sempre i quan arribin a 4). En cas contrari només recuperaran la part suspesa. 
Actitud 10% i Dossier 10% 
 
 

LITERATURA CASTELLANA 

 
Objectius 
 

Conocer, analizar, valorar distintos autores y épocas desde el Siglo de Oro de la literatura 
castellana hasta la actualidad. 

 
Continguts 
 

1a AVALUACIÓ:     Antología poemas de siglo oro. 

                                 Don Quijote de la Mancha 

  

2a AVALUACIÓ:     La vida es sueño 

         Tormento 
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3a AVALUACIÓ:     Romancero Gitano 

Luciérnagas 

Criteris d’avaluació 
 

Un 40% de la nota corresponderá a un examen de contenidos; un 50% se corresponderá al 
trabajo diario en clase (comentarios de textos, activitats,...) y el 10% restante, a la actitud. 

 
CIÈNCIES DE LA TERRA I EL MEDI AMBIENT 

 
Objectius 
 
Acostar-se al coneixement de la Terra sota una nova manera d’interpretar-la com a unitat 
funcional, com a un planeta en el qual les interaccions entre el medi i l’activitat humana fan 
que calgui replantejar-nos alguns aspectes d’aquesta activitat. 
 
Continguts 
 
1a AVALUACIÓ: Temes 1,2 i 3. 
2a AVALUACIÓ: Temes 4,5 i 6. 
3a AVALUACIÓ: Temes 7,8,9 i 10. 
  
 
Criteris d’avaluació 
 
Exámens 80%: Dos exàmens de matèria (control i trimestral) que faran mitja. 
Actitud 10% i Dossier 10%. Si l’examen trimestral no arriba a 3 l’avaluació romandrà 
suspesa. 
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QUADRE DE PROFESSORS I AVALUACIONS 
 

COORDINADOR: Sr. DONAIRE 

 

 

Tutors   Sr González   Sr. Donaire 

Grup A B 

 Assignatures comunes 
 

Llengua catalana Sr. Toro  

Llengua castellana Sr. González Sr. Ferrer 

Anglès Srta. Espert Srta. Moreno 

Filosofia Sr. Donaire 

Educació física Sr. Comellas 

Cultura científica Sr. García-Hita 

 Assignatures optatives 
 

 Grup A Grup B 

Física Sr. Giraldo  Srta. Páez 

Matemàtiques Srta. Picazo Sr. Jorge 

Química Sr. Jorge 

Biologia Sr. García-Hita 

Dibuix tècnic Srta. Manferrari 

EOE Srta. Picas 

MAPS Sr. Fiorini 

Llatí Sr. Ferrer 

Economia Sr. Navarro 

Francès Srta. Erena 

Psicologia i sociologia Srta. González 

Tecnologia Srta. Espuny 

Literatura Universal Sr. Ferrer 

Història contemporània Sr. Moré 

Literatura castellana Sr. Carmona 

 

AVALUACIONS 

   PROVES CONEIXEMENTS                    RECUPERACIONS 
 

 
1a AVA 

 
Del 25 de novembre a l’1 de desembre 

 
8 i 11 de gener 

 
2a AVA 

 
Del 4 al 10 de març  

 
6 i 7 d’abril  

 
3a AVA 

 
Del 28 de maig al 4 de juny 

 
 

 
Ordinària 

 
Del 16 al 21 de juny 
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Extraordinària 

 
2 i 3 de setembre 
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