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1. MATERIAL
No s’utilitzarà llibre de text. Hi ha material digital penjat en un curs de moodle i es treballarà per projectes
Altre material bàsic necessari serà
- Llibreta o fulls blancs DIN A4
- Estoig amb bolígrafs, llapis,
- Estris de dibuix
- Calculadora

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
Com a eix vertebrador s’escull l’habitatge, al voltant del qual es tracten les següents unitats didàctiques i un
projecte final que integra els continguts de totes les unitats

Per llegir aquest diagrama cal entendre que tot el que està de color gris ho integra el projecte. Per exemple:
la unitat 2 es comença al novembre i a partir de gener ja no s’avalua com a unitat 2 sinó com a part del
projecte.
3. ACTIVITATS
Totes les sortides d’aquest grup es fan en base al projecte de cooperativa i hort escolar
4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació de l’alumnat serà tenint en compte tots els lliuraments que es van pautat, la seva actitud i evolució
del seu coneixement i l’assoliment de les competències bàsiques que demostri
COMPETÈNCIA BÀSICA

1. Comunicativa lingüística i
audiovisual
2. Competència artística i cultural
3. Tractament de la informació amb
diversos mitjans
4. Competència matemàtica
5. Aprendre a aprendre

AVALUACIÓ (a partir d’on s’avalua)

Unitat 1: informes
Peojecte: exposició orali memòria
Unitat 5:Tractament d’imatges
Unitat 6: Disseny de plànols
Utilització diversos entorns digitals, premsa i escrits

Treball a escala
Realització d’exercicis i informes
Activitats de recerca i interpretació de la informació. Exemples:
6. Autonomia i iniciativa personal
recerca d’habitatge, pressupostos de manteniment, maneres de
millorar una imatge,...
7. Coneixement i interacció amb el
Descripció instal.lacions d’habitatges, propostes d’estalvi
món físic
energètic, detecció situacions de risc
8. Social i ciutadana
Iterpretació de rebuts, propostes d’estalvi energètic, consulta de
documents oficials, activitats de recerca d’habitatge, hipoteques,
crèdits, coneixement de la història de l’entorn proper
La recuperació consistirà en fer efectius els lliuraments de treballs pendents al llarg del trimestre següent. L’alumnat
que no aprovi el curs haurà de realitzar un treball d’estiu
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