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ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA

• Professorat:  Aina Cassanyes
• Hores lectives totals previstes per curs:  30h (1h setmanal)

• Nuclis temàtics de continguts: 

1a avaluació ● Què és ser persona?
● Quins són els meus drets?
● La Declaració Universal dels Drets Humans

2a avaluació ● Resolució de conflictes i assertivitat
● Rompem els estereotips de gènere

3a avaluació ● Puc ser lliure?

Criteris d’avaluació:
S’aplicaran els criteris d’avaluació conjuntament amb els estàndards d’aprenentatge avaluables
associats,  segons  els  annexos  del  Decret  34/2015,  de  15  de  maig,  pel  qual  s’estableix  el
currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Criteris de qualificació:
- 80%  Activitats de classe. Presentació i/o entrega de produccions de l’alumnat, que poden ser
tasques escrites, audiovisuals, d’expressió artística, orals… i s’aniran plantejant i concretant al
llarg del curs. Es podrà demanar el quadern de classe per apujar la nota.

- 20% Actitud. Es tendrà en compte la participació positiva a classe, la puntualitat i l’actitud
favorable  i  cooperativa  en  els  diàlegs  i  debats.  Especialment  es  valoraran  les  actituds  que
afavoreixin el bon clima d'aula i permetin l'expressió d'opinions raonades i ajustades al tema
objecte de debat. Es farà especial esment en la importància d'actuar i parlar sempre amb respecte
vers els professorat i vers tota la classe.

Criteris de correcció de les proves escrites: 
Es  valorarà  la  qualitat  de  la  informació  (ordre,  claredat,  precisió,  originalitat)  així  com  la
presentació i cura dels escrits (ortografia, mirament, puntualitat en l’entrega…).

Criteris de recuperació d'avaluacions pendents: 
En cas de no superar alguna avaluació, l’alumnat haurà de recuperar l’avaluació per mitjà d’un
dossier d’activitats molt semblants a les fetes a classe i que haurà de presentar al professorat en
la data pactada. Si en la tercera avaluació no donés temps la realització del dossier, es podrà
optar a la realització d’un examen escrit o oral. 

Criteris de lliurament de tasques: 
Les tasques s'han de lliurar dins la data establerta. Es valorarà negativament el fet que un treball
no s'ajusti al  guió facilitat  pel professor o que la feina s’hagi fet  ràpid i malament.  Cal que
l’alumnat  tengui  cura de les  activitats  que s’entrega (tenen valor  d’examen).  Per tant,  ha de
revisar la qualitat de la informació, així com l’ortografia i la presentació.

Metodologia per la feina on line:
En cas d’escenari semipresencial o virtual, es passaran tasques que es puguin dur a terme en 
diferents aplicacions en línia (des de textos, fitxes, qüestionaris, padlets, etc.) per facilitar la 
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motivació. També s’enviaran presentacions digitals per flexibilitzar les explicacions i no 
dependre tant de l’explicació via zoom.

Activitats complementàries previstes: 
Durant el curs s’intentarà la realització de tallers sobre drets humans, comerç just i altres, però
estam a l’espera de noves informacions, possibilitats de realització i de l’oferta educativa dels
diferents organismes.

IES Josep Font i Trias                                      Dossier alumnat                                           Curs 2022-23

 


