
 

 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

Departament: Ciències de la Naturalesa Estudis: Batxillerat 

Matèria: Ciències per al Món Contemporani Curs: 1r 

Professor/a: Patrícia Bagué, Anna Gomar Hores/setmana: 2 

 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

U1 L’Univers i la Terra 1r quadrimestre 
U2 Origen de la vida sobre la Terra 1r quadrimestre 
U3 Els homínids 1r quadrimestre 
U4 Materials 1r quadrimestre 
U5 Salut i estils de vida 2n quadrimestre 
U6 Malalties infeccioses i no infeccioses 2n quadrimestre 
U7 Biotecnologia i societat 2n quadrimestre 
U8 Recursos naturals i sostenibilitat 2n quadrimestre 
U9 El canvi climàtic 2n quadrimestre 
 

 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Coneixements  90 % 
Actitud i regularitat en el treball 10 % 

 

L’avaluació dels coneixements es farà mitjançant proves periòdiques: 
● Exposicions a classe, activitats d’investigació, debats, etc. 
● Exàmens 

 

Nota final de la matèria: 
- La nota final de la matèria ve donada per la mitjana dels tres trimestres. Per fer                

mitjana, la qualificació de cada trimestre ha de ser, com a mínim, un 4. 
- La recuperació dels trimestres en què l’alumnat no hagi assolit el nivell suficient             

(qualificació inferior a 5) es fa mitjançant una prova escrita al trimestre següent.             
La recuperació del tercer trimestre es realitza al juny. 

- L’alumnat que tingui la mitjana dels tres trimestres suspesa, o bé, un trimestre             
amb una qualificació inferior a 4, disposa d’una prova de recuperació de tota la              
matèria al juny. 

- L’alumnat que no aprovi la matèria a l’avaluació de juny, disposa d’una prova             
extraordinària de recuperació de tota la matèria a la convocatòria de setembre. 

 



 

 
 

 
 
MATERIAL ESPECÍFIC de MATÈRIA 
 
L’alumnat no disposa de llibre de text i s’utilitza el Google Classroom com a aula 
virtual, per compartir els apunts de la matèria i enllaços a altres espais web d’interès. 
 
 

 
METODOLOGIA  
 
La matèria es divideix en dos quadrimestres i cadascun s’imparteix per una professora,             
en funció de la seva especialitat. És per aquest motiu, que el batxillerat de Ciències i                
Tecnologia comença el temari per la U5 amb Anna Gomar, mentre que el batxillerat de               
Ciències socials i Humanitats comença per la U1 amb Patrícia Bagué. 
 
La dinàmica de les classes és diversa, realitzant diferents tipus d’activitats, donant            
resposta a l’adquisició dels continguts de la matèria: 

● Activitats d’investigació i recerca 
● Presentacions orals 
● Intercanvis orals amb els alumnes: diàleg, debat, posada en comú, assemblea. 
● Exàmens 

 


