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PRESENTACIÓ DE L’ESO 

 

L'equip pedagògic de l’Escola Pàlcam ha dissenyat l'etapa de l'ESO considerant els 

elements essencials següents: 

1. Assumir que és un ensenyament obligatori i que, per tant, integra alumnes amb 

diferents capacitats i motivacions. Això exigeix una atenció tutorial individualitzada que 

permet d’acomodar la dimensió individual de l'alumne/a, tant en el vessant emocional 

com intel·lectual, a un ritme i procés adequat que li permeti desenvolupar al màxim les 

seves capacitats com a estudiant. 

2.  Recordar que la funció d'aquesta etapa, que contempla alumnes de 12 a 16 anys, 

no és només formadora acadèmicament sinó que també és irrenunciable la tasca de 

formar en els valors de la persona i la societat. 

3.  Dissenyar un currículum coherent amb el món geopolític, social i cultural global en 

el qual ens situem, primant la formació de persones reflexives i amb recursos 

d’autoaprenentatge.  

Per això: 

El nostre currículum articula integradorament les matèries optatives en el marc 

cognoscitiu dels crèdits comuns. Considerem la realitat de l’atenció individualitzada en 

les matèries instrumentals. 

Actuem permanentment amb una acció tutorial de seguiment articulada amb el 

Departament d'Orientació Psicopedagògica. 

Avaluem de forma contínua al llarg de tot el curs amb la creació d’elements de 

superació i recuperació de coneixements no assolits parcialment, i l’adequació de les 

estratègies pedagògiques a cada nivell i disciplina acadèmica. 

Afavorim el desenvolupament de l'estudiant amb les seves particularitats, a fi efecte 

d’aconduir-lo adequadament als estudis postobligatoris més adients. 

Formem en els valors humans d'inspiració cristiana i orientem en la conscienciació dla 
solidaritat social i en el servei als altres. 
 

ORGANITZACIÓ CURRICULAR. 

 
L'ESO s'organitza en quatre cursos. Contempla dos elements per impartir els 

coneixements globals de l'etapa: el Currículum comú on s’especifiquen les matèries 



 

comunes i el Currículum optatiu on el centre oferta les matèries optatives específiques. 

Els primers són estables i obligatoris de ser cursats al llarg de tota l'etapa i els segons 

s'adeqüen a cada un dels cursos i completen el currículum comú. 

 
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 30%, parcial 20%, expressió oral i escrita10%, 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 l’expressió oral i escrita cladrà treure una 
puntuació mínima de 4. 
 
 
 
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 25%, expresión oral y escrita 10%, actitud, libreta, deberes y ejercicios clase 
10%, Trabajo Coperativo 10%  trimestral 35%  y lectura 10%. 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 
  

TRIMESTRE % % total 

*Bloc 1. Comprensió oral 10 45 

2. Producció oral 15 

3. Comprensió lectora 

 

10 

4. Expressió escrita 

 

10 

        

Aspectes 

transversals als 

blocs 

*Activitat literària 

Proves sobre lectura obligatòria 

10 55 

Treball cooperatiu 10 

*Gramàtica i vocabulari 10 

Aspectes actitudinals 

Actitud a classe + treball a 

classe/casa 

25 

  100 

*La nota mínima en cadascun dels apartats marcats amb un asterisc ha de ser de 3.5 

sobre 10 per aprovar el trimestre.  

El no lliurament del portfolio implica suspendre el trimestre. L’alumne/a podrà 

recuperar fent-ne el lliurament en les dates corresponents marcades pel departament 

d’anglès.  

 

 
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. 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: controls parcials 85% ( inclou nota de science), TCO 5% i actitud 
10%.  
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 i 2. 
2a AVA : Temes 3,4 i  5  
3a AVA : Temes 6 ,7 i 8. 
 
Criteris d´avaluació 
Exercicis de classe (teòrics i pràctics) 60%, TCO 10% i actitud 30%. 
. 
 
CULTURA DE LES RELIGIONS 
Objetivos 
Estudiar el cristianismo, el judaísmo y el islam y su desarrollo en el mundo occidental 
desde el Imperio Romano hasta la Edad Media. 
    
Contenidos 
1.- La conversión al cristianismo del Imperio romano y la aparición del islam 
2.- Expresiones culturales del cristianismo en la Europa Medieval 
3.- La convivenvia de las religiones monoteístas en la Europa Medieval. 
  
Criteris d’avaluació 
Libreta digital (Book creator): 70% 

Actividades y/o Trabajo cooperativo: 20% 

Actitud: 10% 
 
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 
Conèixer els aspectes bàsics de la cultura i civilització clàssiques. 
Continguts 
1a Avaluació:Temes 1,2i 3 
2a Avaluació:Temes 4,5 i 6 
3a Avaluació:Temes 7,8 i 9 
Criteris d’avaluació 
Control 50%,actitud 10%, dossier 20% i treballs 20% 
 
 

 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE MATÈRIA 
  
INFORMÀTICA 
Es realitzarà en anglès 
Sistema Operatiu,  Powerpoint i edició d’imatge. 
Seguretat digital (clikbait,fakenews...) 
Personal learning environment. 
Programació swift 
 
 
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. 
 
 



 

 
 
 
 
 

TUTORS I HORES DE VISITA 

2 ESO A –MARCOS CAMARZANA:  mcamarzana@palcam.cat 

                   Dimarts de 8 a 9h  

 

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

                  Dimarts   de 8 a 9h.  
 

 2ESO C- MARCOS FIORINI:  mfiorini@palcam.cat 

                 Dijous de 8 a 9h. 
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QUADRE DE PROFESSORS I AVALUACIONS 
 

 

 
 

Srt 

 
2 n  A 

 
2 n  B 2 n C 

Aula d’atenció 
individualitzada 

Coordinadora 

 
Srta. Marta Tort    

Tutor 

 
Sr. Camarzana Srta. Tort   Sr. Fiorini  

CATALÀ 

 
  Srta. Vila    Sr. Carmona  Srta.Pons Sr.Toro 

CASTELLÀ 

 
Sr.Carmona 
 

Srta.Pons  Sr. Ferrer 
Sr. 

GonzálezSr.Go

nzález 

 

ANGLÈS 

 
Srta. Espert   Srta. Moreno Srta. Vilasaló Sr. Miret 

FÍSICA i QUÍMICA 

 
Sr. Giraldo Sr. Garcia  Sr. Fiorini  

C. SOCIALS 

 
Sr. Camarzana 
 

Sr. Català Sr. Català  

TECNOLOGIA 

 
Sr. Fiorini  Sr. Fiorini  Sr. Fiorini  

INFOTECNO 
 

Srta. Viudes  Sr. Gomara 
 

Srta. Viudes  

MATEMÀTIQUES 

 
Srta. Rojo Srta. Tort Srta. Zafrilla   Srta. Alsina 

CULTURA DE 
LES RELIGIONS 

 

Sr. Marti Sr.Marti Sr. Donaire  

EFD 

 
Sr. Comellas Sr. Comellas Srta. Martínez  

MÚSICA 

 
Srta. Alonso Srta. Alonso Srta. Alonso  

FRANCÈS 

 
 

Srta.Erena 
 

Srta.Erena 
  

LABORATORI 

 
Srta.Rojo 

Srta. Alsina 
Srta.Alsina Srta.Picazo 

Srta.Alsina 
 

INFORMÀTICA 

 
Srta.Viudes Sr. P.Garcia Sr. P.Garcia  

SCIENCE Srta.Rojo Sr. P.Garcia Sr. P.Garcia  

AMPLIACIÓ 
ANGLÈS 

Sr. Miret Sr. Miret Srta.Moreno  



 

 
 

AVALUACIONS 
 

  
 
PROVES CONEIXEMENTS 
 
 

 
 
LLIURAMENT BUTLLETÍ 

 
 
RECUPERACIONS 

Notes 
Orientatives 
 

  
Preinforme: 25 d’octubre 
 

 

 
1a Aval. 

 
18 al 26 de novembre  

 
Del 9 al 13 de desembre 
 

 
10 a 14 de gener 

 
2a Aval. 

 
1 a 9 de març 

 
Del 18 al 21 de març  

 
4 a 8 d’abril 

 
3a Aval. 

 
25 de maig a 2 de juny 

 
8 de juny 
 

 
 

 
Convocatòria 
Ordinària  

 
15 a 21 de juny 

 
28 de juny 
 

 
 

Cursos 
Anteriors 

A consideració dels 
departaments corresponents 

S’inclouen al butlletí de la 
tercera avaluació 

 

Convocatòria 
Extraordinària 

 
15 a 21 de juny 

 
28 de juny 

 

 
 
 
CRITERIS DE CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA A L’ESO I BATXILLERAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 
 


