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DURADA: Trimestral 
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1. SABERS: 
  
- Adquirir coneixements i conscienciació sobre dues temàtiques de problemàtiques 
socials amb les que convivim a diari i resoldre les situacions plantejades tot buscant i 
creant solucions pels diversos contextos. 
- Adquirir coneixements i consciència sobre la violència de gènere: casaments amb 
menors, casaments obligats, esclavitud sexual, tràfic de dones i prostitució forçada, 
pèrdua i violació de Drets, maltractaments físics i psicològics, cosificació de la dona, 
pràctiques tradicionals perjudicials per a la salut de nenes i dones, etc. 
- Adquirir coneixements i consciència sobre el deteriorament del medi ambient en els 

últims dos segles: canvi climàtic, causes, efectes, etc. tractament de problemes 
ecològics i dels efectes sobre les activitats humanes. 
- Recerca d’informació i exposició d’idees en format virtual i oral.  
- Diàlegs en format de debat tot aportant raons pertinents i relacionant-les amb les dels 
altres, trobant punts d’encontre, per arribar a conclusions complexes i creatives.  
- Anàlisi crítica de les condicions socials, de gènere i culturals en la societat. 
 
 

2. UNITATS: 
1) Violència de gènere arreu del món 
2) Medi ambient i el seu deteriorament 

 
3. TEMPORITZACIÓ (3h setmanals): 

 
    Unitat didàctica                                Hores 

1) Violència de gènere arreu del món   18h 
2) Medi ambient i el seu deteriorament   17h 

Total: 35h 

 
 

4. METODOLOGIA: 
 
 La metodologia serà diversa on es combinarà el treball en grup i l’individual, la recerca 
d’informació i conscienciació sobre realitats amb les quals convivim (temes de 
violència de gènere i de deteriorament del medi ambient), i la resolució de problemes 
tot partint de contextos actuals i d’afectació social. 
A l’inici de cada unitat didàctica es visualitzarà una pel·lícula o documental com a 
introducció del tema on apareixerà informació la qual es treballarà al llarg de la unitat. 
Es valorarà molt la participació activa a classe en forma de debat d’intercanvi d’idees i 
opinions així com la iniciativa i originalitat en la resolució dels problemes. 
Es reforça l’aprenentatge amb material audiovisual com presentacions en Powerpoint, 
recerca de informació en internet i visita de pàgines web amb material didàctic. 



 

 

   PRESENTACIÓ MATÈRIA 

        

 
F-IT-006-02  R4 

 

 
5. LLIBRE DE TEXT: 

 No n’hi ha. Tot el material es trobarà disponible a la plataforma Moodle de l’institut. 

 
6. CRITERIS D´AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA: 

 
Les proves escrites inclouran competències i sabers treballats mitjançant qüestions de 
raonament, procediments i problemes, relacionats amb l’assoliment de les 
competències bàsiques. S’intentarà fer un mínim de dues proves escrites per trimestre. 
Aquestes contaran un 25%. D’altra banda els sabers de raonament i debat crític i 
conscient contaran un 30%.  I els treballs i exposicions contaran un 45%.  
Als exàmens i treballs es valorarà l’expressió escrita, l’ortografia i presentació, que 
podrà baixar fins a un 10% la nota de l’examen o treballs, 0’05 punts per falta. 
 

Per aprovar el trimestre s’haurà d’obtenir una nota trimestral superior o igual a 5. 
Aquesta nota serà el resultat de fer la mitjana dels sabers i procediments (95%) i 
actituds (5%), S’arrodonirà a l’alça a partir del 5 a final de curs. Per fer la mitjana cal 
que en els exàmens parcials treguin com a mínim un 3’5. 
 
Activitats de recuperació: Si l’alumnat té algun trimestre amb una nota inferior a 5, es 
realitzarà un examen i treball de recuperació el següent trimestre el qual s’hagi suspès. 
L’alumnat que tingui una nota inferior a 5 en aquesta recuperació, haurà de presentar-
se a la prova extraordinària al juny. La nota màxima que un/a alumne/a pot traure en 
un examen de recuperació és de 5. 
 
Avaluació final: La nota final de la matèria serà la mitjana de les notes trimestrals, 
sempre que no hi hagi cap nota trimestral inferior a 4, l’arrodoniment serà a l’alça (a 
partir del 5) en els trimestres i a la nota final de curs. Per superar la matèria, la nota 
mitja final haurà de ser de 5 o més. 
 

 
CONTROL D’ASSISTÈNCIA 
 

 
L’assistència  de l’alumnat és obligatòria. Quan una persona falta o arriba tard, té 48 
hores des de que s’incorpora, per justificar les faltes a través de l’agenda. Aquesta 
justificació caldrà ensenyar-la al professorat corresponent. No es podrà justificar via 
telefònica ni per correu electrònic. L’alumnat és el responsable de posar-se al dia en 
cas d’haver faltat. 
 
Normativa aplicable: 
 
* L’alumnat que superi en un 20% de faltes d’assistència en el conjunt de matèries 
del curs acadèmic, pot ser objecte d’expedient sancionador a petició de l’equip docent, 
el qual presentarà aquesta sol·licitud al director/a. 
* L’alumnat  que superi en un 10% les faltes d’assistència injustificades en una 
matèria en concret, pot perdre el dret a la convocatòria ordinària d’aquell matèria. 
 
En tot  cas, l’equip docent serà el responsable de decidir l’aplicació d’aquest 
percentatge, a proposta del professor responsable. Aquest fet ha de quedar reflectit en 
l’acta de reunió d’equip docent/junta d’avaluació. El/La professor/ ho comunicarà a 
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l’alumnat afectat i, si s’escau, el/la tutor/a als pares/mares/tutors legals en el cas 
d’alumnat menor d’edat. 
 
En cas de faltar a un examen i sol·licitar repetir la prova, l’alumnat haurà de presentar 
un document oficial (màxim 24h a la incorporació al centre) i emplenar el justificant 
disponible al moodle de tutoria. Motius per repetir la prova:  

 

 
 

 

* L’alumnat que arribi tard a classe serà objecte d’un retard a l’aplicatiu informàtic. 
Quan aquest acumuli 3 retards, esdevindran una falta d’ assistència. L’acumulació de 
retards podrà ser objecte d’amonestació. Serà el/la professor/a del mòdul/matèria qui 
emetrà la corresponent amonestació. 

 
 
 
 

 
 


