Departament de Gestió Administrativa
Comunicació i Societat – 2n FP Bàsica
Curs 2022-2023

Continguts o temes per avaluació:
1ª Avaluació
Segle XVIII i segle XIX
● Contextualització de fets històrics
● Identificació i anàlisi de petits fragments literaris de cada
període. Autors catalans i castellans.
● Identificació i anàlisi de les principals fites artístiques de cada
període.
● Anàlisi de l’economia i societat del moment.
● Estudi de les idee polítiques.
● Identificació i comprensió dels canvis polítics, econòmics i
socials.
● Treball de l’àmbit pràctic sense deixar de costat la teoria.

2ª Avaluació
Segle XX i XXI
● Identificació i anàlisi de petits fragments literaris de cada

període. Autors catalans i castellans.
● Coneixement els drets humans així com els principis, drets i
deures recollits a la Constitució espanyola.
● Comprensió de la continuïtat dels conflictes i enfrontament
internacionals.
● Identificació i anàlisi de les principals fites artístiques de cada
període.
● Anàlisi de l’economia i societat del moment.
● Estudi de les idees polítiques.
● Identificació i comprensió dels canvis polítics, econòmics i
socials.
● Treball de l’àmbit pràctic sense deixar de costat la teoria.
● Comprensió de les transformacions produïdes en les relacions
internacionals i nacionals.
Què s’avaluarà:
Procediments:
Contextualitzar fets històrics.
Realitzar de manera individual i en grup, amb ajuda del professor, un
treball senzill en què s’utilitzin fonts diverses (observació, premsa,
bibliografia, pàgines web…).
Desenvolupar feina a classe.
Cercar i seleccionar informació en diferents fonts, incloses les TIC.
Identificar i analitzar, utilitzant vocabulari adequats.
Interpretació i confecció d’esquemes i mapes conceptuals.
Comentari de textos: fonts, historiogràfics, literaris i premsa.
Interpretació i confecció de gràfiques i frisos cronològics.
Interpretació de dades numèriques i gràfiques.

Interpretació i comentari de mapes històrics.
Anàlisi de fonts històriques de distints tipus.
Identificació de fonts literàries de distints tipus.
Identificació i comentari d’estils artístics.

Actituds:
Puntualitat en començar la classe: ocupant el seu lloc i amb el material
necessari.
Autonomia i persistència a l’aprenentatge.
Tolerància i respecte vers els companys.
Valoració de la pluralitat ideològics i confessional.
Valoració del patrimoni cultural de les Illes i comportament adequat a
les sortides.
Com s’avaluarà:
a) L’avaluació serà contínua respecte a la feina diària i quadern i
sumativa amb la mitjana aritmètica de les notes del curs.
b) Hi haurà un mínim de 2 proves escrites al llarg de cada
avaluació. Es realitzaran tasques i treballs durant l’avaluació
amb nota.
c) La nota de cada avaluació es calcularà segons la següent
mitjana ponderada: 40% els exàmens de cada avaluació, 40%
treballs i activitats realitzats. 20% actitud de l'alumne en vers el
mòdul servirà per arrodonir la nota.
d) I la nota que sortirà al butlletí serà la següent: un 80%
correspondrà a la nota de Comunicació i Societat i un 20%
correspondrà a la nota d’Anglès.
Per fer mitjana de cada avaluació, s’haurà d'assolir com a mínim un
3,5 dels exàmens d'avaluació.
Els alumnes que superin l'assignatura a la segona avaluació tenen el
curs aprovat. Si superen totes les assignatures podran accedir a
realitzar les pràctiques en empreses FCT.
Si no han superat la convocatòria ordinària disposen d'una

convocatòria extraordinària el més de juny.
Des de que finalitza la segona avaluació fins el més de juny els
alumnes suspesos hauran d'assistir a classe. Durant aquest període
de classes es faran exàmens que serviran per poder superar
l'assignatura. El fet de no assistir a classe només donarà dret a un
examen final on es jugaran tota l'assignatura a una sola nota.
Si no superen l'assignatura a la convocatòria de juny hauran de repetir
curs.
Altres consideracions:
És important la disciplina, seguir les instruccions del professorat, ser
capaç de fer feina tant de forma individual com en grup i fer un bon ús
del material i equips utilitzats a l'aula.
L’alumnat haurà de tenir un quadern únic per a Català, Castellà i
Història.
Tant pel que fa a la part conceptual com a la pràctica es tindrà en compte
la situació sanitària a causa de la COVID i, per aquest motiu, els
aspectes descrits als apartats anteriors seran adaptables i modificables
segons les circumstàncies, donant prioritat, si n’és el cas, a aquells
continguts que es considerin elements essencials del currículum.

Departament de Llengües Estrangeres
Llengua Anglesa – FPB 2
Curs 2022-23
Continguts o temes per avaluació:
1a avaluació:
- Grammar:
● Review: Present Simple and Present Continuous
● Verbs to like, to love, to hate + ing
● The verb can.
- Vocabulary:
● Review: People and Appearance, Clothes, The times, Giving
Directions, At the restaurant.
● Hobbies
- Reading
- Listening
- Writing
- Speaking
2a avaluació:
- Grammar:
● Past Simple (affirmative, negative, interrogative)
● Future with will.
- Vocabulary:

● Life stages
● Lifestyle
● Jobs and professions
● Holidays
- Reading
- Listening
- Writing
- Speaking
Què s’avaluarà:
La feina de classe, el quadern i totes les proves avaluables realitzades
al llarg del trimestre (gramàtica, vocabulari, reading, listening,
speaking, writing, verbs irregulars, dictat, traducció, etc.).
Com s’avaluarà:
- L’avaluació serà contínua (la nota del darrer trimestre serà la
qualificació definitiva de l’assignatura).
- La nota final de cada trimestre es farà de la següent manera: 70%
dels continguts avaluats* i 30% d’actitud (és molt important tenir
una bona actitud i mostrar respecte cap als altres companys i al
professor).
*Aquests continguts avaluables consistiran en diverses proves
durant l’avaluació (gramàtica i vocabulari, listening, reading,
speaking, i writing) a més a més d’un examen final que valdrà doble
que les proves abans mencionades.
- La nota de l’examen de la convocatòria extraordinària serà
arrodonida tot afegint-hi fins a 1 punt (0,5 per actitud al llarg del
curs i 0,5 pels treballs fets durant l’estiu).

Altres consideracions:
- Els treballs extres seran valorats positivament.
- Es tindrà molt en compte a l’hora arrodonir la nota l'interès, esforç i
actitud demostrat durant tota l’avaluació.
- Aquesta programació es podrà veure modificada en virtut de la
situació sociosanitària.

COVID
Tant pel que fa a la part conceptual com a la pràctica es tindrà en compte
la situació sanitària a causa de la COVID i, per aquest motiu, els aspectes
descrits als apartats anteriors seran adaptables i modificables segons les
circumstàncies, donant prioritat, si n’és el cas, a aquells continguts que es
considerin elements essencials del currículum.

S’iniciarà amb presencialitat total. Si la situació sanitària fes necessari
passar a formació semipresencial, es farà alternant les classes presencials
i en línia, de forma que l’alumnat que segueixi les classes des de casa es
connectarà a l'aula de forma virtual a l'hora corresponent a l’assignatura i
seguirà les indicacions donades pel professorat, seguint les seves
explicacions o fent les activitats o proves indicades. Per optar a l'aprovat,
és imprescindible l'assistència a la classe tant presencial com virtual, es
passarà llista a totes les sessions. En el cas que la situació sanitària
s’agreugi i s’hagi de fer tota la formació de forma virtual, es donaran les

indicacions corresponents per a aquest nou escenari, que inclourà classes
virtuals, proves en línia i entregues d'activitats.

La part virtual, en qualsevol dels escenaris, es farà fent servir la plataforma
educativa Google Classroom i altres aplicacions de Google (correu
electrònic, Meet, Drive) així com aquelles aplicacions addicionals que el
professorat consideri adients pel correcte desenvolupament del procés
d'ensenyament-aprenentatge.

