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DEPARTAMENT D'HUMANITATS
CURS 2018 -2019

NIVELL:1r BATX

MATÈRIA: Optativa Psicologia (4hores setmanals)
Llibre de text: Alonso Garcia, José Ignacio. Psicologia. Ed. McGraw hill. 2017. Madrid
PROFESSORAT: Rafael Manjón
1. MATERIAL
- Moodle del centre. Curs de Psicologia.
- Documents i pel·lícules de cinema.
-Articles de revistes, diaris, xarxa per comentar.

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
Blocs Temàtics, Temes, ...

TEMPORITZACIÓ (Trimestral)

1. La psicologia com a ciència.
2. Teories i tendències en psicologia
3. Sensació, percepció i atenció

1r trimestre

4. Estats de consciència i drogues
5.L’aprenentatge
6.Psicologia cognitiva i distorsions cognitives

2n trimestre

7.Què es la sociologia?
8. La societat del món global
9- La societat del futur

3r trimestre

3. ACTIVITATS
A determinar

4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ
L'avaluació es realitzarà valorant l'assoliment per part d'alumnat de les competències bàsiques pròpies de la matèria,
social i ciutadania, autonomia i iniciativa personal i coneixements i interacció en el món físic, sense oblidar altres més
transversals com la competència comunicativa, lingüística, audiovisual i aprendre a aprendre.
S’ intentarà realitzar dos exàmens per avaluació. La mitjana aritmètica de les notes dels exàmens (sempre
que sigui igual o superior a 3’5) constituirà el 80% de las nota trimestral. El 20% restant procedirà de la
realització d’exercicis, participació i actitud a classe.
La recuperació per la no assistència a un examen només es farà si l’alumne/a presenta un document oficial
(mèdic, jutjat, examen oficial..) que la justifiqui.
Si un alumne/a falta a les hores anteriors a un examen només el podrà fer en cas de que aporti un
document oficial justificatiu de la seva absència.
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La assistència a classe no es comptabilitzarà positivament.
Un 25% de faltes d'assistència sobre el total d'hores del trimestre pot implicar la pèrdua de l'avaluació i la
necessitat de presentar-se a les recuperacions.
L’alumne que copia o utilitza el mòbil durant una prova tindrà una nota de 0

5.RECUPERACIÓ
La recuperació d’una avaluació no aprovada es realitzarà, sempre que sigui possible, dins l’avaluació
següent en la hora i data indicada. Si no és així, l’alumnat, abans de finalitzar el curs podrà, de forma
parcial, recuperar la matèria. En qualsevol cas, haurà de superar la totalitat de la matèria amb una nota no
inferior a 5, de tal manera que haurà, a final de curs, d’haver assolit les competències bàsiques mínimes en
psicologia.
La qualificació màxima de la recuperació serà de 5.
6.NOTA FINAL DE CURS
Tindrà en compte la nota obtinguda durant els trimestres de manera aritmètica.
Es valorarà, igualment, el treball i l'esforç realitzat durant el curs en un percentatge comprès entre el 10% i
el 20%

Sant Cugat del Vallès, setembre de 2018

