
 

ADAPTACIÓ   PROGRAMACIÓ  
  DEPARTAMENT   MATEMÀTIQUES  

 
Seguint  la  resolució  del  conseller  d’Educació,  Universitat  i  Recerca  de  16  i  18  d’abril  de  2020  per                  
la  qual  s’aproven  amb  caràcter  extraordinari  les  instruccions  complementàries,  a  causa  de             
l’epidèmia  del  COVID  19,  per  avaluar  l’aprenentatge  dels  alumnes  de  l’educació  secundària             
obligatòria   i   de   batxillerat   a   les   Illes   Balears   per   al   curs   2019-2020.  
 
S’han  de  modificar  les  programacions  docents  per  al  període  que  resta  del  curs  2019-20  atenent                
les  dificultats  per  mantenir  la  seqüència  de  continguts  per  a  cada  curs  derivades  de  la  suspensió                 
de   les   activitats   lectives   presencials.  
 
 

3r    ESO  

 
Nom   de   l’assignatura:   Matemàtiques   3r   d’ESO  

 
1. Elements   del   currículum.  

 
Es  prioritzaran  els  següents  elements  del  currículum.  El  que  s’assenyala  en  blau correspon  a  la                
part   que   es   preveu   que   s’imparteixi   durant   el    període   de   suspensió.  
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2. Criteris   d’avaluació   i   qualificació   durant   les   sessions   no   presencials.  
 

● Alumnes   amb   Blocs   de   matèria   suspesos:  
Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de               
recuperació.  
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L'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  les  tasques  programades  al  seu  dossier  i               
finalment,  al  mes  de  juny,  es  faran  les  proves  corresponents  a  cadascun  dels  blocs  que                
estaven   suspesos   a   data   de   l’inici   del   confinament.  

 
De  tota  manera,  es  fa  èmfasi  en  el  fet  que  els  continguts  que  s’impartiran  en  període  de                  
confinament  són  importants  per  afrontar  el  curs  vinent.  Si  no  es  poden  estudiar  ara  en  la                 
seva   totalitat,   és   molt   convenient   que   es   faci   durant   l'estiu.  

 
● Alumnes   amb   els   Blocs   de   matèria   aprovats   impartits   abans   del   confinament:  

Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de  la                
matèria  nova  que  se  seguirà  impartint  a  partir  de  l'inici  del  confinament  i  que  és  del  tot                  
esencial   per   abordar   amb   garanties   el   curs   vinent.  
 
Distingim  dos  casos:  alumnes  que  volen  realitzar  només  tasques  i  alumnes  que  realitzaran              
tasques   i   exàmens.  
 
Pel  que  fa  a  les  tasques,  l'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  correctament  les                
activitats  al  seu  dossier  i  les  haurà  de  lliurar  al  professor  a  través  del  classroom.  Això                 
suposarà,   com   a   màxim,   un   augment   d'1   punt   sobre   la   nota   mitjana.  
 
Quant  als  alumnes  que  també  volen  realitzar  proves,  s'ha  de  tenir  en  compte  que  no                
podran  baixar  la  mitjana  que  l'alumne  tenia  a  l'inici  del  confinament.  Aquestes  proves  es               
valoraran   positivament   amb   un   màxim   d'1   punt.  
 
En  resum,  la  feina  feta  durant  el  període  de  confinament,  pot  suposar  un  augment  de  la                 
mitjana   de   fins   a   2   punts.  

 
 
 

3. Metodologia   emprada   a   les   sessions   no   presencials.  

Tota   la   informació   la   tendran   a:  

- Google   Classroom  
- Classes  a  canals  de  Youtube  (entre  d’altres  el  canal  d'en  Tomeu  Garcia,  professor  del               

departament)  
- Videoconferències   a   Google   Meet.  
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4t   ESO  
 

Nom   de   l’assignatura:   Matemàtiques   acadèmiques   4t   ESO  

 
1. Elements   del   currículum.  

Es  prioritzaran  els  següents  elements  del  currículum.  El  que  s’assenyala  en  blau correspon  a  la                
part   que   es   preveu   que   s’imparteixi   durant   el    període   de   suspensió.  
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  La   unitat   didàctica   6   serà   tenguda   en   compte   com   criteri   d’avaluació   per   a    l’alumnat   de   4t   A.   
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2. Criteris   d’avaluació   i   qualificació   durant   les   sessions   no   presencials.  

 
● Alumnes   amb   Blocs   de   matèria   suspesos:  

Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de               
recuperació.  
L'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  les  tasques  programades  al  seu  dossier  i               
finalment,  al  mes  de  juny,  es  faran  les  proves  corresponents  a  cadascun  dels  blocs  que                
estaven   suspesos   a   data   de   l’inici   del   confinament.  

 
De  tota  manera,  es  fa  èmfasi  en  el  fet  que  els  continguts  que  s’impartiran  en  període  de                  
confinament  són  importants  per  afrontar  el  curs  vinent.  Si  no  es  poden  estudiar  ara  en  la                 
seva   totalitat,   és   molt   convenient   que   es   faci   durant   l'estiu.  

 
● Alumnes   amb   els   Blocs   de   matèria   aprovats   impartits   abans   del   confinament:  

Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de  la                
matèria  nova  que  se  seguirà  impartint  a  partir  de  l'inici  del  confinament  i  que  és  del  tot                  
esencial   per   abordar   amb   garanties   el   curs   vinent.  
 
Distingim  dos  casos:  alumnes  que  volen  realitzar  només  tasques  i  alumnes  que  realitzaran              
tasques   i   exàmens.  
 
Pel  que  fa  a  les  tasques,  l'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  correctament  les                
activitats  al  seu  dossier  i  les  haurà  de  lliurar  al  professor  a  través  del  classroom.  Això                 
suposarà,   com   a   màxim,   un   augment   d'1   punt   sobre   la   nota   mitjana.  
 
Quant  als  alumnes  que  també  volen  realitzar  proves,  s'ha  de  tenir  en  compte  que  no                
podran  baixar  la  mitjana  que  l'alumne  tenia  a  l'inici  del  confinament.  Aquestes  proves  es               
valoraran   positivament   amb   un   màxim   d'1   punt.  
 
En  resum,  la  feina  feta  durant  el  període  de  confinament,  pot  suposar  un  augment  de  la                 
mitjana   de   fins   a   2   punts.  

 
 
 

3. Metodologia   emprada   a   les   sessions   no   presencials.  

Tota   la   informació   la   tendran   a:  

- Google   Classroom  
- Classes  a  canals  de  Youtube  (entre  d’altres  el  canal  d'en  Tomeu  Garcia,  professor  del               

departament)  
- Videoconferències   a   Google   Meet.   
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Nom   de   l’assignatura:    Matemàtiques   aplicades   4t   ESO  

 
1. Elements   del   currículum.  

 
Es  prioritzaran  els  següents  elements  del  currículum.  El  que  s’assenyala  en  blau correspon  a  la                
part   que   es   preveu   que   s’imparteixi   durant   el    període   de   suspensió.  
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2. Criteris   d’avaluació   i   qualificació   durant   les   sessions   no   presencials.  
 

● Alumnes   amb   Blocs   de   matèria   suspesos:  
Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de               
recuperació.  
L'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  les  tasques  programades  al  seu  dossier  i               
finalment,  al  mes  de  juny,  es  faran  les  proves  corresponents  a  cadascun  dels  blocs  que                
estaven   suspesos   a   data   de   l’inici   del   confinament.  

 
De  tota  manera,  es  fa  èmfasi  en  el  fet  que  els  continguts  que  s’impartiran  en  període  de                  
confinament  són  importants  per  afrontar  el  curs  vinent.  Si  no  es  poden  estudiar  ara  en  la                 
seva   totalitat,   és   molt   convenient   que   es   faci   durant   l'estiu.  

 
● Alumnes   amb   els   Blocs   de   matèria   aprovats   impartits   abans   del   confinament:  

Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de  la                
matèria  nova  que  se  seguirà  impartint  a  partir  de  l'inici  del  confinament  i  que  és  del  tot                  
esencial   per   abordar   amb   garanties   el   curs   vinent.  
 
Distingim  dos  casos:  alumnes  que  volen  realitzar  només  tasques  i  alumnes  que  realitzaran              
tasques   i   exàmens.  
 
Pel  que  fa  a  les  tasques,  l'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  correctament  les                
activitats  al  seu  dossier  i  les  haurà  de  lliurar  al  professor  a  través  del  classroom.  Això                 
suposarà,   com   a   màxim,   un   augment   d'1   punt   sobre   la   nota   mitjana.  
 
Quant  als  alumnes  que  també  volen  realitzar  proves,  s'ha  de  tenir  en  compte  que  no                
podran  baixar  la  mitjana  que  l'alumne  tenia  a  l'inici  del  confinament.  Aquestes  proves  es               
valoraran   positivament   amb   un   màxim   d'1   punt.  
 
En  resum,  la  feina  feta  durant  el  període  de  confinament,  pot  suposar  un  augment  de  la                 
mitjana   de   fins   a   2   punts.  

 
 

3. Metodologia   emprada   a   les   sessions   no   presencials.  

Tota   la   informació   la   tendran   a:  

- Google   Classroom  
- Classes  a  canals  de  Youtube  (entre  d’altres  el  canal  d'en  Tomeu  Garcia,  professor  del               

departament)  
- Videoconferències   a   Google   Meet.  
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ASPECTES   COMUNS   A   LA   PROGRAMACIÓ   D’ESO  
 
 
 

4. Adaptacions   necessàries   per   atendre   l’alumnat   NESE.   
Es  requereix  moderació  i  racionalitat  a  l’hora  d’enviar  tasques,  tenint  present  a  l’alumnat  que  per                
les  seves  necessitats  específiques  cal  més  temps  per  poder  desenvolupar-les  amb  criteris             
d’igualtat  i  condicions  equilibrats.  Tenir  molt  en  compte  que  no  puguin  quedar  endarrerits  per               
aquestes  circumstàncies.  I  per  tant,  resulta  més  necessari  que  mai  adaptar-nos  al  seu  ritme               
d’aprenentatge   possible.   

És  necessari  confirmar  entre  tot  l’equip  educatiu  d’aquest  alumnat  si  estan  seguint  el  ritme  de                
classe  a  distància  i  revisar  les  dificultats.  A  tal  efecte,  el  departament  d’orientació  ha  elaborat  unes                 
graelles  de  seguiment  de  l’alumnat,  per  facilitar  aquesta  tasca,  una  per  l’alumnat  NESE  i  altra  per                 
l’alumnat  en  general.  En  quant  a  la  primera,  per  l’alumnat  NESE,  s’han  d’especificar  aspectes               
com:  material  i  activitats  adaptats,  quines  adaptacions  o  com,  seguiment  adequat  del  ritme  de               
classe  a  distància,  realització  d’activitats  i  tasques  i  possibles  dificultats  detectades.  I  respecte  a  la                
segona  graella,  per  alumnat  en  general,  es  pretén  que  es  puguin  reflectir  dificultats  concretes  que                
es  detectin  en  les  circumstàncies  actuals:  dificultats  socials,  dificultats  per  entendre  i  gestionar  la               
situació  de  confinament,  dificultats  socioemocionals  pel  confinament  i/o  situació  sociofamiliar  i            
altres   per   poder   especificar.  

 
 

5. Criteris   específics   de   l’avaluació   final   ordinària  
 

L’avaluació  final  ordinària  l’han  de  dur  a  terme  el  professors  de  l’equip  educatiu  a  partir  de  les                  
evidències  d’aprenentatge  que  havien  recollit  dels  seus  alumnes  abans  de  la  suspensió  de  les               
activitats  lectives  presencials.  Aquesta  informació  s’ha  de  basar  en  les  dades  de  la  primera  i                
segona   avaluació.  
 
La  qualificació  de  les  matèries  i/o  àmbits  a  l’avaluació  final  ordinària  no  podrà  ser  inferior  a  la                  
qualificació  que  tendria  l’alumne  tenint  en  compte  les  evidències  d’aprenentatge  disponibles  abans             
de   la   suspensió   de   les   activitats   lectives   presencials.  
 
Els  alumnes  que  tenen  la  primera  i  segona  avaluació  qualificada  positivament  poden  augmentar  la               
qualificació  a  l’avaluació  ordinària  amb  les  valoracions  de  les  activitats,  treballs  i/o  resultats  de               
proves   realitzats   a   partir   de   l’inici   de   la   suspensió   de   les   activitats   lectives   presencials.  
  
Aquest  increment  de  la  nota  a  l'avaluació  ordinària  ve  especificat  (per  departaments)  al  punt  2                
d’aquest   document.  
 
Els  alumnes  podran  recuperar  les  qualificacions  negatives  de  la  primera  i/o  segona  avaluació  i               
augmentar  les  qualificacions  positives  que  tenien  abans  de  la  suspensió,  ja  que  seran  avaluats               
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mitjançant  les  valoracions  de  les  activitats,  treballs  i/o  resultats  de  proves  realitzats  durant  la               
suspensió   de   les   activitats   lectives   presencials.  
 

6. Recuperació   de   les   matèries   pendents   de   cursos   anteriors   
 
La  recuperació  de  les  matèries  pendents  de  cursos  anteriors  es  podrà  fer  mitjançant  treballs,               
activitats   i/o   proves   presencials   o   a   distància,   segons   l’evolució   de   l’estat   d’alarma.  
 
 

7. Criteris   específics   de   l’avaluació   final   extraordinària  
 
A  l'avaluació  final  extraordinària  els  alumnes  seran  avaluats  tenint  en  consideració  només  els              
objectius,  continguts,  criteris  d’avaluació  i  estàndards  avaluables  i  el  grau  d’assoliment  de  les              
competències   clau   treballats   abans   de   la   suspensió   de   les   activitats   lectives   presencials.  
 
Per  facilitar  als  alumnes  la  recuperació  de  les  matèries  en  les  quals  han  obtingut  una  avaluació                 
negativa  en  l'avaluació  final  ordinària  del  mes  de  juny,  s’ha  d’elaborar  un  pla  de  reforç                
individualitzat  que  ha  de  tenir  en  compte  les  circumstàncies  de  cada  alumne  durant  el  període  de                 
suspensió   de   les   activitats   presencials.  
 
Es  manté  el  calendari  de  les  proves  presencials  del  mes  de  setembre.  Les  activitats,  treballs  i/o                 
proves  realitzades  a  partir  de  l’inici  del  període  de  suspensió  de  les  activitats  lectives  presencials,                
només   es   podran   fer   servir   per   augmentar   la   qualificació   final   extraordinària.  
 
Les  proves  extraordinàries  d'avaluació  seran  els  dies  1,  2  i  3  de  setembre  per  als  alumnes  d’ESO,                  
segons   l’evolució   de   l’estat   d’alarma.  
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1r   BATXILLERAT  
 

Nom   de   l’assignatura:   Matemàtiques   aplicades   a   les   ciències   socials   I  

 
1. Elements   del   currículum.  

Es  prioritzaran  els  següents  elements  del  currículum.  El  que  s’assenyala  en  blau correspon  a  la                
part   que   es   preveu   que   s’imparteixi   durant   el    període   de   suspensió.  

 

 

ADAPTACIÓ    PROGRAMACIÓ   COVID-19 19 
 



 

 

 

ADAPTACIÓ    PROGRAMACIÓ   COVID-19 20 
 



 

 

 

ADAPTACIÓ    PROGRAMACIÓ   COVID-19 21 
 



 

 

 

 

ADAPTACIÓ    PROGRAMACIÓ   COVID-19 22 
 



 

 

 

ADAPTACIÓ    PROGRAMACIÓ   COVID-19 23 
 



 

 

Es   prioritzen   els   següents   aspectes   essencials   del   currículum:   

1) Funció  derivada.  Regles  de  derivació  de  funcions  elementals  senzilles  que  siguin  suma,             
producte,   quocient   i   composició   de   funcions   polinòmiques,   exponencials   i   logarítmiques.   

2) Esdeveniments.  Assignació  de  probabilitats  a  esdeveniments  mitjançant  la  regla  de           
Laplace  i  a  partir  de  la  seva  freqüència  relativa.  Aplicació  de  la  combinatòria  al  càlcul  de                 
probabilitats.   

3)  Experiments  simples  i  compostos.  Probabilitat  condicionada.  Dependència  i  independència           
d’esdeveniments.   Variables   aleatòries   discretes.   

4) Distribució  normal.  Tipificació  de  la  distribució  normal.  Assignació  de  probabilitats  en  una             
distribució   normal.  

 
 

2. Criteris   d’avaluació   i   qualificació   durant   les   sessions   no   presencials.  
 

● Alumnes   amb   Blocs   de   matèria   suspesos:  
Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de               
recuperació.  
L'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  les  tasques  programades  al  seu  dossier  i               
finalment,  al  mes  de  juny,  es  faran  les  proves  corresponents  a  cadascun  dels  blocs  que                
estaven   suspesos   a   data   de   l’inici   del   confinament.  
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De  tota  manera,  es  fa  èmfasi  en  el  fet  que  els  continguts  que  s’impartiran  en  període  de                  
confinament  són  importants  per  afrontar  el  curs  vinent.  Si  no  es  poden  estudiar  ara  en  la                 
seva   totalitat,   és   molt   convenient   que   es   faci   durant   l'estiu.  

 
● Alumnes   amb   els   Blocs   de   matèria   aprovats   impartits   abans   del   confinament:  

Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de  la                
matèria  nova  que  se  seguirà  impartint  a  partir  de  l'inici  del  confinament  i  que  és  del  tot                  
esencial   per   abordar   amb   garanties   el   curs   vinent.  
 
Distingim  dos  casos:  alumnes  que  volen  realitzar  només  tasques  i  alumnes  que  realitzaran              
tasques   i   exàmens.  
 
Pel  que  fa  a  les  tasques,  l'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  correctament  les                
activitats  al  seu  dossier  i  les  haurà  de  lliurar  al  professor  a  través  del  classroom.  Això                 
suposarà,   com   a   màxim,   un   augment   d'1   punt   sobre   la   nota   mitjana.  
 
Quant  als  alumnes  que  també  volen  realitzar  proves,  s'ha  de  tenir  en  compte  que  no                
podran  baixar  la  mitjana  que  l'alumne  tenia  a  l'inici  del  confinament.  Aquestes  proves  es               
valoraran   positivament   amb   un   màxim   d'1   punt.  
 
En  resum,  la  feina  feta  durant  el  període  de  confinament,  pot  suposar  un  augment  de  la                 
mitjana   de   fins   a   2   punts.  

 
 

3. Metodologia   emprada   a   les   sessions   no   presencials.  

Tota   la   informació   la   tendran   a:  

- Google   Classroom  
- Classes  a  canals  de  Youtube  (entre  d’altres  el  canal  d'en  Tomeu  Garcia,  professor  del               

departament,   llista   de   reproducció:   Primer   Ciències   Socials)  
- Videoconferències   a   Google   Meet.  
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Nom   de   l’assignatura:   Matemàtiques   I  

 
1. Elements   del   currículum.  
Es  prioritzaran  els  següents  elements  del  currículum.  El  que  s’assenyala  en  blau correspon  a  la                
part   que   es   preveu   que   s’imparteixi   durant   el    període   de   suspensió.  
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2. Criteris   d’avaluació   i   qualificació   durant   les   sessions   no   presencials.  
 

● Alumnes   amb   Blocs   de   matèria   suspesos:  
Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de               
recuperació.  
L'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  les  tasques  programades  al  seu  dossier  i               
finalment,  al  mes  de  juny,  es  faran  les  proves  corresponents  a  cadascun  dels  blocs  que                
estaven   suspesos   a   data   de   l’inici   del   confinament.  

 
De  tota  manera,  es  fa  èmfasi  en  el  fet  que  els  continguts  que  s’impartiran  en  període  de                  
confinament  són  importants  per  afrontar  el  curs  vinent.  Si  no  es  poden  estudiar  ara  en  la                 
seva   totalitat,   és   molt   convenient   que   es   faci   durant   l'estiu.  

 
● Alumnes   amb   els   Blocs   de   matèria   aprovats   impartits   abans   del   confinament:  

Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de  la                
matèria  nova  que  se  seguirà  impartint  a  partir  de  l'inici  del  confinament  i  que  és  del  tot                  
esencial   per   abordar   amb   garanties   el   curs   vinent.  
 
Distingim  dos  casos:  alumnes  que  volen  realitzar  només  tasques  i  alumnes  que  realitzaran              
tasques   i   exàmens.  
 
Pel  que  fa  a  les  tasques,  l'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  correctament  les                
activitats  al  seu  dossier  i  les  haurà  de  lliurar  al  professor  a  través  del  classroom.  Això                 
suposarà,   com   a   màxim,   un   augment   d'1   punt   sobre   la   nota   mitjana.  
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Quant  als  alumnes  que  també  volen  realitzar  proves,  s'ha  de  tenir  en  compte  que  no                
podran  baixar  la  mitjana  que  l'alumne  tenia  a  l'inici  del  confinament.  Aquestes  proves  es               
valoraran   positivament   amb   un   màxim   d'1   punt.  
 
En  resum,  la  feina  feta  durant  el  període  de  confinament,  pot  suposar  un  augment  de  la                 
mitjana   de   fins   a   2   punts.  

 
3. Metodologia   emprada   a   les   sessions   no   presencials.  

Tota   la   informació   la   tendran   a:  

- Google   Classroom  
- Classes  a  canals  de  Youtube  (entre  d’altres  el  canal  d'en  Tomeu  Garcia,  professor  del               

departament)  
- Videoconferències   a   Google   Meet.  
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2n   BATXILLERAT  

 
Nom   de   l’assignatura:   Matemàtiques   aplicades   a   les   ciències   socials   II  

 
1. Elements   del   currículum.  

A  continuació  els  elements  del  currículum  que  s’impartiran  durant  el  període  de  suspensió              
de   les   classes.  
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2. Criteris   d’avaluació   i   qualificació   durant   les   sessions   no   presencials.  
 

● Alumnes   amb   Blocs   de   matèria   suspesos:  
Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de               
recuperació.  
L'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  les  tasques  programades  al  seu  dossier  i               
finalment,  al  mes  de  juny,  es  faran  les  proves  corresponents  a  cadascun  dels  blocs  que                
estaven   suspesos   a   data   de   l’inici   del   confinament.  

 
De  tota  manera,  es  fa  èmfasi  en  el  fet  que  els  continguts  que  s’impartiran  en  període  de                  
confinament  són  importants  per  afrontar  el  curs  vinent.  Si  no  es  poden  estudiar  ara  en  la                 
seva   totalitat,   és   molt   convenient   que   es   faci   durant   l'estiu.  

 
● Alumnes   amb   els   Blocs   de   matèria   aprovats   impartits   abans   del   confinament:  

Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de  la                
matèria  nova  que  se  seguirà  impartint  a  partir  de  l'inici  del  confinament  i  que  és  del  tot                  
esencial   per   abordar   amb   garanties   el   curs   vinent.  
 
Distingim  dos  casos:  alumnes  que  volen  realitzar  només  tasques  i  alumnes  que  realitzaran              
tasques   i   exàmens.  
 
Pel  que  fa  a  les  tasques,  l'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  correctament  les                
activitats  al  seu  dossier  i  les  haurà  de  lliurar  al  professor  a  través  del  classroom.  Això                 
suposarà,   com   a   màxim,   un   augment   d'1   punt   sobre   la   nota   mitjana.  
 
Quant  als  alumnes  que  també  volen  realitzar  proves,  s'ha  de  tenir  en  compte  que  no                
podran  baixar  la  mitjana  que  l'alumne  tenia  a  l'inici  del  confinament.  Aquestes  proves  es               
valoraran   positivament   amb   un   màxim   d'1   punt.  
 
En  resum,  la  feina  feta  durant  el  període  de  confinament,  pot  suposar  un  augment  de  la                 
mitjana   de   fins   a   2   punts.  

 
 

3. Metodologia   emprada   a   les   sessions   no   presencials.  

Tota   la   informació   la   tendran   a:  

- Google   Classroom  
- Classes  a  canals  de  Youtube  (entre  d’altres  el  canal  d'en  Tomeu  Garcia,  professor  del               

departament)  
- Videoconferències   a   Google   Meet   i   Zoom.   
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Nom   de   l’assignatura:   Matemàtiques   II  

 
1. Elements   del   currículum.  

Es  prioritzaran  els  següents  elements  del  currículum.  El  que  s’assenyala  en  blau correspon  a  la                
part   que   es   preveu   que   s’imparteixi   durant   el    període   de   suspensió.  
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2. Criteris   d’avaluació   i   qualificació   durant   les   sessions   no   presencials.  
 

● Alumnes   amb   Blocs   de   matèria   suspesos:  
Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de               
recuperació.  
L'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  les  tasques  programades  al  seu  dossier  i               
finalment,  al  mes  de  juny,  es  faran  les  proves  corresponents  a  cadascun  dels  blocs  que                
estaven   suspesos   a   data   de   l’inici   del   confinament.  

 
De  tota  manera,  es  fa  èmfasi  en  el  fet  que  els  continguts  que  s’impartiran  en  període  de                  
confinament  són  importants  per  afrontar  el  curs  vinent.  Si  no  es  poden  estudiar  ara  en  la                 
seva   totalitat,   és   molt   convenient   que   es   faci   durant   l'estiu.  

 
● Alumnes   amb   els   Blocs   de   matèria   aprovats   impartits   abans   del   confinament:  

Es  pujaran  al  Classroom  les  indicacions  necessàries  per  estudiar  i  fer  les  activitats  de  la                
matèria  nova  que  se  seguirà  impartint  a  partir  de  l'inici  del  confinament  i  que  és  del  tot                  
esencial   per   abordar   amb   garanties   el   curs   vinent.  
 
Distingim  dos  casos:  alumnes  que  volen  realitzar  només  tasques  i  alumnes  que  realitzaran              
tasques   i   exàmens.  
 

ADAPTACIÓ    PROGRAMACIÓ   COVID-19 40 
 



 
Pel  que  fa  a  les  tasques,  l'alumne  haurà  de  demostrar  que  ha  realitzat  correctament  les                
activitats  al  seu  dossier  i  les  haurà  de  lliurar  al  professor  a  través  del  classroom.  Això                 
suposarà,   com   a   màxim,   un   augment   d'1   punt   sobre   la   nota   mitjana.  
 
Quant  als  alumnes  que  també  volen  realitzar  proves,  s'ha  de  tenir  en  compte  que  no                
podran  baixar  la  mitjana  que  l'alumne  tenia  a  l'inici  del  confinament.  Aquestes  proves  es               
valoraran   positivament   amb   un   màxim   d'1   punt.  
 
En  resum,  la  feina  feta  durant  el  període  de  confinament,  pot  suposar  un  augment  de  la                 
mitjana   de   fins   a   2   punts.  
 
 

3. Metodologia   emprada   a   les   sessions   no   presencials.  

Tota   la   informació   la   tendran   a:  

- Google   Classroom  
- Classes  a  canals  de  Youtube  (entre  d’altres  el  canal  d'en  Tomeu  Garcia,  professor  del               

departament)  
- Videoconferències   a   Google   Meet.  

 
 

 
 

ASPECTES   COMUNS   A   LA   PROGRAMACIÓ   DE   BATXILLERAT  
 

4. Adaptacions   necessàries   per   atendre   l’alumnat   NESE.   
 

Es  requereix  moderació  i  racionalitat  a  l’hora  d’enviar  tasques,  tenint  present  a  l’alumnat  que  per                
les  seves  necessitats  específiques  cal  més  temps  per  poder  desenvolupar-les  amb  criteris             
d’igualtat  i  condicions  equilibrats.  Tenir  molt  en  compte  que  no  puguin  quedar  endarrerits  per               
aquestes  circumstàncies.  I  per  tant,  resulta  més  necessari  que  mai  adaptar-nos  al  seu  ritme               
d’aprenentatge   possible.   

És  necessari  confirmar  entre  tot  l’equip  educatiu  d’aquest  alumnat  si  estan  seguint  el  ritme  de                
classe  a  distància  i  revisar  les  dificultats.  A  tal  efecte,  el  departament  d’orientació  ha  elaborat  unes                 
graelles  de  seguiment  de  l’alumnat,  per  facilitar  aquesta  tasca,  una  per  l’alumnat  NESE  i  altra  per                 
l’alumnat  en  general.  En  quant  a  la  primera,  per  l’alumnat  NESE,  s’han  d’especificar  aspectes               
com:  material  i  activitats  adaptats,  quines  adaptacions  o  com,  seguiment  adequat  del  ritme  de               
classe  a  distància,  realització  d’activitats  i  tasques  i  possibles  dificultats  detectades.  I  respecte  a  la                
segona  graella,  per  alumnat  en  general,  es  pretén  que  es  puguin  reflectir  dificultats  concretes  que                
es  detectin  en  les  circumstàncies  actuals:  dificultats  socials,  dificultats  per  entendre  i  gestionar  la               
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situació  de  confinament,  dificultats  socioemocionals  pel  confinament  i/o  situació  sociofamiliar  i            
altres   per   poder   especificar.  

 
 

5. Criteris   específics   de   l’avaluació   final   ordinària  
 
 
L’avaluació  final  ordinària  l’han  de  dur  a  terme  el  professors  de  l’equip  educatiu  a  partir  de  les                  
evidències  d’aprenentatge  que  havien  recollit  dels  seus  alumnes  abans  de  la  suspensió  de  les               
activitats  lectives  presencials.  Aquesta  informació  s’ha  de  basar  en  les  dades  de  la  primera  i                
segona   avaluació.  
 
La  qualificació  de  les  matèries  i/o  àmbits  a  l’avaluació  final  ordinària  no  podrà  ser  inferior  a  la                  
qualificació  que  tendria  l’alumne  tenint  en  compte  les  evidències  d’aprenentatge  disponibles  abans             
de   la   suspensió   de   les   activitats   lectives   presencials.  
 
Els  alumnes  que  tenen  la  primera  i  segona  avaluació  qualificada  positivament  poden  augmentar  la               
qualificació  a  l’avaluació  ordinària  amb  les  valoracions  de  les  activitats,  treballs  i/o  resultats  de               
proves   realitzats   a   partir   de   l’inici   de   la   suspensió   de   les   activitats   lectives   presencials.  
  
Aquest  increment  de  la  nota  a  l'avaluació  ordinària  ve  especificat  (per  departaments)  al  punt  2                
d’aquest   document.  
 
Els  alumnes  podran  recuperar  les  qualificacions  negatives  de  la  primera  i/o  segona  avaluació  i               
augmentar  les  qualificacions  positives  que  tenien  abans  de  la  suspensió,  ja  que  seran  avaluats               
mitjançant  les  valoracions  de  les  activitats,  treballs  i/o  resultats  de  proves  realitzats  durant  la               
suspensió   de   les   acti vitats   lectives   presencials.  
 

6. Recuperació   de   les   matèries   pendents   de   cursos   anteriors   
 
La  recuperació  de  les  matèries  pendents  de  cursos  anteriors  es  podrà  fer  mitjançant  treballs,               
activitats   i/o   proves   presencial s   o   a   distància,   segons   l’evolució   de   l’estat   d’alarma.  
 

7. Criteris   específics   de   l’avaluació   final   extraordinària  
 
A  l'avaluació  final  extraordinària  els  alumnes  seran  avaluats  tenint  en  consideració  només  els              
objectius,  continguts,  criteris  d’avaluació  i  estàndards  avaluables  i  el  grau  d’assoliment  de  les              
competències   clau   treballats   abans   de   la   suspensió   de   les   activitats   lectives   presencials.  
 
Per  facilitar  als  alumnes  la  recuperació  de  les  matèries  en  les  quals  han  obtingut  una  avaluació                 
negativa  en  l'avaluació  final  ordinària  del  mes  de  juny,  s’ha  d’elaborar  un  pla  de  reforç                
individualitzat  que  ha  de  tenir  en  compte  les  circumstàncies  de  cada  alumne  durant  el  període  de                 
suspensió   de   les   activitats   presencials.  
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Es  manté  el  calendari  de  les  proves  presencials  del  mes  de  setembre.  Les  activitats,  treballs  i/o                 
proves  realitzades  a  partir  de  l’inici  del  període  de  suspensió  de  les  activitats  lectives  presencials,                
només   es   podran   fer   servir   per   augmentar   la   qualificació   final   extraordinària.  
 
Les  proves  extraordinàries  d'avaluació  seran  els  dies  1,  2  de  setembre  per  als  alumnes  de  segon                 
de  batxillerat  i  fins  al  3  de  setembre  per  als  alumnes  de  primer  de  batxillerat,  segons  l’evolució  de                   
l’estat   d’alarma.  
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