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Benvolgudes famílies, 

 

Enguany, per primera vegada engegarem un nou sistema de matrícula per a l’alumnat 

que segueix al centre, mitjançant el qual ja no serà necessari venir al centre durant el 

mes de juliol.  Les novetats són les següents: 

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA: El pagament  el podeu fer mitjançant transferència  
bancària al compte corrent: ES20 0487 2021 4420 0000 4515 (SA NOSTRA) o 
directament en el centre. El comprovant de pagament mitjançant transferència s’ha de 
dur a la SECRETARIA DEL CENTRE del 29 de maig al 9 de juny, de 9 a 13.30h. En el 
moment que es lliuri el justificant de pagament, la matrícula per al curs que ve és 
efectiva 

2n, 3r i 4t ESO  --  2n FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA  --   BATXILLERAT 

Per alumne/a:  38€ Si son 2 germans:  70€ Si son 3 o més germans:  90€ 

2n CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 
53€  

(per a mòduls solts consultar a secretaria) 

 

TRANSPORT: L’alumnat que fa ús del servei de transport ha de retornar 
l’imprès (annex 1 o 2) de sol·licitud de transport per al curs 2017-18 a la 
SECRETARIA DEL CENTRE 
 
FULL D’INSCRIPCIÓ: S’ha de lliurar l’imprès d’inscripció, degudament 
emplenat i signat, del 29 de maig al 9 de juny a la SECRETARIA DEL CENTRE 
(juntament amb el rebut de pagament en el banc o fent el pagament en el 
moment de lliurar l’imprès d’inscripció)  
 
FULL D’AUTORITZACIONS: S’ha de lliurar el full d’autoritzacions a la 
SECRETARIA DEL CENTRE del 29 de maig al 9 de juny (juntament amb el 
rebut de pagament en el banc o fent el pagament en el moment de lliurar 
l’imprès d’inscripció)  
 
DADES PERSONALS: Qualsevol canvi en les dades personals s’han de 
comunicar a la secretaria del centre. Per comprovar quines dades consten ho 
podeu fer a través del GESTIB web o consultar a secretaria. 
 
ACCÉS A GESTIB WEB: A la web del centre trobareu tota la informació per 
poder-vos donar d’alta al programari GESTIB per comprovar dades, faltes 
d’assistència, qualificacions, etc. 
 
SOCIS APIMA: Si voleu fer-vos socis i gaudir dels avantatges que s’ofereixen, 
trobareu l’imprès a la web del centre. L’heu d’emplenar, signar i lliurar a la 
secretaria del centre. Si ja ho sou, queda automàticament prorrogat. 
 
INFORMACIÓ CONSULTABLE A LA WEB: Les llistes dels llibres de text, el 

calendari escolar 17/18, el calendari d’exàmens de setembre i la informació de 

l’intercanvi de llibres es trobarà a la web del centre a partir de la darrera 

setmana de juny..   
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NORMATIVA VIGENT: 
 
Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el 
currículum del batxillerat a les Illes Balears 
 
L’etapa del batxillerat s’organitza en matèries i comprèn dos cursos acadèmics. Es 
desenvolupa en modalitats diferents i, si escau, en itineraris diferents dins cada 
modalitat. 
1. Les matèries s’agrupen en tres blocs d’assignatures: 
a) Assignatures troncals. 
b) Assignatures específiques. 
c) Assignatures de lliure configuració autonòmica. 
2. La modalitat d’humanitats i ciències socials s’organitza en dos itineraris, referits l’un a 
humanitats i l’altre a ciències socials. 
 
ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL PRIMER CURS 
 
1. En la modalitat de ciències, els alumnes han de cursar al primer curs les següents 
matèries generals del bloc d’assignatures troncals: 
a) Filosofia. 
b) Llengua castellana i literatura I. 
c) Matemàtiques I. 
d) Primera llengua estrangera I. 
e) Llengua i literatura catalana 

També han de cursar dues matèries d’opció entre les següents: 
a) Biologia i geologia. 
b) Dibuix tècnic I. 
c) Física i química. 
2. En la modalitat d’humanitats i ciències socials, els alumnes han de cursar al primer 
curs les següents matèries generals del bloc 
d’assignatures troncals: 
a) Filosofia. 
b) Llengua castellana i literatura I. 
c) Primera llengua estrangera I. 
d) Llengua i literatura catalana 
e) Per a l’itinerari d’humanitats, llatí I; per a l’itinerari de ciències socials, matemàtiques 
aplicades a les ciències socials I. 

També han de cursar dues matèries d’opció, organitzades, si escau, en blocs que 
facilitin el trànsit a l’educació superior, entre les següents: 
a) Economia. 
b) Grec I. 
c) Història del món contemporani. 
d) Literatura universal. 
3. Els alumnes han de cursar les següents matèries del bloc d’assignatures 
específiques: 
a) Educació física. 
b) Dues matèries de les següents: 
― Anatomia aplicada. 
― Cultura científica. 
― Dibuix artístic I. 
― Religió. 
― Alemany I. 
― Cultura Audiovisual 
― Tecnologia industrial I. 
― Tecnologies de la informació i la comunicació I. 
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FULL INSCRIPCIÓ 1r DE BATXILLERAT  
Modalitat de Ciències 

 
Nom i llinatges: 
.......................................................................................................  
Grup actual: 4t ESO .......  
Si escau, assenyaleu amb una X  

 Nouvingut  Repetidor  Sol·licitud de Canvi  

 
Informació sobre el pla d’estudis de les matèries generals dels blocs 
d’assignatures de lliure configuració autonòmica i troncals: Llengua 
catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Anglès I, Filosofia.  
 
A) Elegiu les dues troncals de modalitat que voleu cursar, a més de 
l’obligatòria de la matèria de Matemàtiques I (poseu només dues X):  

X MATEMÀTIQUES I 

 DIBUIX TÈCNIC I 

 FÍSICA I QUÍMICA  

 BIOLOGIA I GEOLOGIA 

 
B) Elegiu per ordre de preferència les específiques que voleu cursar 
assenyalant-ne quatre (indiqueu 1, 2, 3 o 4):  

X EDUCACIÓ FÍSICA  

 DIBUIX ARTÍSTIC I 

 RELIGIÓ 

 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I 

 ALEMANY I  

 ANATOMIA APLICADA  

 CULTURA AUDIOVISUAL I  

 TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 

 CULTURA CIENTÍFICA  

 
 

Alaior, ...... de........................ de 2017  
Signatura i nom del pare/mater/tutor-a legal  
 
 
------------------------------------------------------------------- 
PROCÉS DE MATRÍCULA ORDINARIA: Els fulls s’hauran de lliurar juntament amb el comprovant de pagament a la 
secretaria del centre del 29 de maig al 9 de juny, de 9 a 13’30h. Aquest document és vinculant Els alumnes que 
repeteixin hauran d’emplenar un nou full durant el mes de setembre. Per sol·licitar canvis posteriors a l’assignació, 
s’haurà d’emplenar un nou full.  
En el cas de no lliurar convenientment emplenat aquest document abans del termini s’assignaran d’ofici les 
especifiques i troncals.  
Es distribuiran els alumnes en les diferents específiques salvaguardant les necessitats organitzatives del centre, 
procurant que els repetidors no cursin una mateixa matèria específica que el curs anterior i d’acord amb l'ordre de 
preferència assenyalat en aquest full lliurat en temps i forma.  
Qualsevol canvi en les opcions escollides sol·licitat amb posterioritat al lliurament d’aquest full o a l’assignació d’ofici 
queda sotmès a les possibilitats organitzatives del centre i serà atès en darrer ordre de preferència . En aquests casos, 
la data en la sol·licitud del canvi serà tinguda en compte, donant prioritat a l’ordre d’antiguitat.  
En cas necessari, la resolució dels casos amb igualtat de condicions es dirimirà per sorteig. En darrera instància, 
l’equip directiu resoldrà qualsevol controvèrsia en la interpretació i aplicació de les regles.  
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FULL INSCRIPCIÓ 1r DE BATXILLERAT 
Modalitat d’Humanitat i Ciències Socials  

Itinerari d’Humanitats 
 
Nom i llinatges: ......................................................  
Grup actual: 4t ESO .......  
Si escau, assenyaleu amb una X  

 Nouvingut  Repetidor  Sol·licitud de Canvi  

 
Informació sobre el pla d’estudis de les matèries generals dels blocs 
d’assignatures de lliure configuració autonòmica i troncals: Llengua 
catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Anglès I, Filosofia. 
 
A) Elegiu les dues troncals de modalitat que voleu cursar, a més de 
l’obligatòria de la matèria de Llatí (poseu només dues X):  

X LLATÍ I  

 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI  

 GREC I 

 ECONOMIA 

 LITERATURA UNIVERSAL (Llengua castellana) 

 
B) Elegiu per ordre de preferència les específiques que voleu cursar 
assenyalant-ne quatre (indiqueu 1, 2, 3 o 4):  

X EDUCACIÓ FÍSICA  

 DIBUIX ARTÍSTIC I 

 RELIGIÓ 

 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I 

 ALEMANY I  

 ANATOMIA APLICADA  

 CULTURA AUDIOVISUAL I  

 TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 

 CULTURA CIENTÍFICA  

 
Alaior, ...... de........................ de 2017 

Signatura i nom del pare/mater/tutor-a legal  
------------------------------------------------------------------- 

PROCÉS DE MATRÍCULA ORDINARIA: Els fulls s’hauran de lliurar juntament amb el comprovant de 
pagament a la secretaria del centre del 29 de maig al 9 de juny, de 9 a 13’30h. Aquest document és 

vinculant Els alumnes que repeteixin hauran d’emplenar un nou full durant el mes de setembre. Per 
sol·licitar canvis posteriors a l’assignació, s’haurà d’emplenar un nou full.  
En el cas de no lliurar convenientment emplenat aquest document abans del termini s’assignaran d’ofici 
les especifiques i troncals.  
Es distribuiran els alumnes en les diferents específiques salvaguardant les necessitats organitzatives del 
centre, procurant que els repetidors no cursin una mateixa matèria específica que el curs anterior i d’acord 
amb l'ordre de preferència assenyalat en aquest full lliurat en temps i forma.  
Qualsevol canvi en les opcions escollides sol·licitat amb posterioritat al lliurament d’aquest full o a 
l’assignació d’ofici queda sotmès a les possibilitats organitzatives del centre i serà atès en darrer ordre de 
preferència . En aquests casos, la data en la sol·licitud del canvi serà tinguda en compte, donant prioritat a 
l’ordre d’antiguitat.  
En cas necessari, la resolució dels casos amb igualtat de condicions es dirimirà per sorteig. En darrera 
instància, l’equip directiu resoldrà qualsevol controvèrsia en la interpretació i aplicació de les regles.  
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FULL INSCRIPCIÓ 1r DE BATXILLERAT  
Modalitat d’Humanitat i Ciències Socials 

Itinerari de Ciències Socials 
 
Nom i llinatges: ........................................................  

Grup actual: 4t ESO .......  

Si escau, assenyaleu amb una X  

 Nouvingut  Repetidor  Sol·licitud de Canvi  

 

Informació sobre el pla d’estudis de les matèries generals dels blocs d’assignatures de 
lliure configuració autonòmica i troncals: Llengua catalana i literatura, Llengua 

castellana i literatura, Anglès I, Filosofia. 
 

A) Elegiu les dues troncals de modalitat que voleu cursar, a més de l’obligatòria de la 

matèria de Matemàtiques (poseu només dues X):  
 

X MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS I  

 ECONOMIA  

 GREC  

 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI  

 LITERATURA UNIVERSAL (Llengua castellana) 

 
B) Elegiu per ordre de preferència les específiques que voleu cursar assenyalant-ne 

quatre (indiqueu 1, 2, 3 o 4):  

X EDUCACIÓ FÍSICA  

 DIBUIX ARTÍSTIC I 

 RELIGIÓ 

 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I 

 ALEMANY I  

 ANATOMIA APLICADA  

 CULTURA AUDIOVISUAL I  

 TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 

 CULTURA CIENTÍFICA  

 

Alaior, ...... de........................ de 2017  

 
Signatura i nom del pare/mater/tutor-a legal  

 

 
 
------------------------------------------------------------------- 
PROCÉS DE MATRÍCULA ORDINARIA: Els fulls s’hauran de lliurar juntament amb el comprovant de pagament a la 
secretaria del centre del 29 de maig al 9 de juny, de 9 a 13’30h. Aquest document és vinculant. Els alumnes que 
repeteixin hauran d’emplenar un nou full durant el mes de setembre. Per sol·licitar canvis posteriors a l’assignació, 
s’haurà d’emplenar un nou full.  
En el cas de no lliurar convenientment emplenat aquest document abans del termini s’assignaran d’ofici les 
especifiques i troncals.  
Es distribuiran els alumnes en les diferents específiques salvaguardant les necessitats organitzatives del centre, 
procurant que els repetidors no cursin una mateixa matèria específica que el curs anterior i d’acord amb l'ordre de 
preferència assenyalat en aquest full lliurat en temps i forma.  
Qualsevol canvi en les opcions escollides sol·licitat amb posterioritat al lliurament d’aquest full o a l’assignació d’ofici 
queda sotmès a les possibilitats organitzatives del centre i serà atès en darrer ordre de preferència . En aquests casos, 
la data en la sol·licitud del canvi serà tinguda en compte, donant prioritat a l’ordre d’antiguitat.  
En cas necessari, la resolució dels casos amb igualtat de condicions es dirimirà per sorteig. En darrera instància, 
l’equip directiu resoldrà qualsevol controvèrsia en la interpretació i aplicació de les regles.  
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TRONCALS CIÈNCIES (triar-ne dues) 
 

Assignatura: FÍSICA I QUÍMICA   

Departament que imparteix l'assignatura: FÍSICA I QUÍMICA 

Perfil de l'alumnat 

La Física i la Química són dues ciències centrals, disciplines fonamentals per a qualsevol 

estudiant de Ciències. La matèria de Física i Química de primer de Batxillerat representa el 
primer contacte, ja amb el rigor propi d’una matèria de Batxillerat, dels alumnes amb aquestes 

dues ciències. S’adreça a l’alumnat interessat en prosseguir estudis postobligatoris de 
Batxillerat de Ciències i que posteriorment  vulguin cursar estudis universitaris de Grau de 

l’àrea científica o un Cicle Formatiu de Grau Superior que requereixi certs coneixements 

d'aquestes matèries. 
Què es treballarà? 

En aquesta matèria de primer de batxillerat es treballaran els continguts que d'acord amb la 
normativa vigent s’estableixen en el currículum de l'assignatura. En una meitat del curs 

s’estudiaran els continguts de Física i en l’altra els de Química. 
Com es treballarà? 

A primer de Batxillerat aquesta matèria té un caràcter essencialment formal, i està enfocada a 

dotar els alumnes de capacitats específiques associades a aquesta disciplina. Els continguts 
reben un enfocament més acadèmic que als cursos precedents sobre les bases dels ja tractats 

a quart. 
Es proposa una metodologia que ha de permetre als alumnes un aprenentatge significatiu, 

basat en la comprensió dels continguts i que eviti l’aprenentatge mecànic. S’ha de potenciar 

l’autonomia dels alumnes, que han de ser capaços d’arribar a conclusions per si mateixos i de 
comprovar l’interès de la matèria. Amb aquesta finalitat, la metodologia d'aquesta matèria es 

basarà en: 
- Les explicacions del professor/la professora acompanyades de presentacions multimèdia, 

exemples, i fent èmfasi sempre que es pugui en la relació del que s'està estudiant i alguns 

fenòmens físics i químics de la vida quotidiana. 
- El plantejament, realització i correcció de problemes teoriconumèrics relatius a conceptes de 

la matèria i realitzant les pràctiques de laboratori que es creguin imprescindibles. 

Assignatura: DIBUIX TÈCNIC I 

Departament que imparteix l'assignatura: EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL 

Perfil de l’alumnat: 
Aquesta assignatura està pensada per aquells alumnes que vulguin cursar uns estudis 

superiors de caire tècnic o tecnològic 
Què es treballarà? 

És una assignatura teòrico-pràctica d’iniciació al dibuix tècnic. 

El dibuix tècnic és una branca del dibuix que ens permet representar bidimensionalment 
qualsevol forma o objecte de manera precisa. Els continguts bàsics són: 

 la geometria plana (triangles, polígons, tangències...) 

 els sistemes de representació (procediments que permeten dibuixar cossos tridimensionals 

i en perspectiva) 
 la normalització i acotació (interpretació  i realització de plànols amb mides) 

Com es treballarà? 

L’assignatura es farà emprant les eines tradicionals del dibuix tècnic (regles. escaires i compàs) 
i si és oportú, el programa informàtic Autocad. Per dur  a terme l’avaluació dels continguts 

treballats al llarg del curs es faran exàmens i es presentaran els exercicis i  treballs realitzats 

pels alumnes a l’aula. 
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Assignatura: BIOLOGIA I GEOLOGIA  
Departament que imparteix l'assignatura: BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Què farem? 

El temari inclou 9 blocs ( els 2 primers trimestres es fa biologia, i el tercer trimestre, geologia ). 

1-Composició dels éssers vius. 
2-La cèl·lula. 

3-Els teixits. 
4-La biodiversitat. 

5-Les plantes: funcions i adaptacions. 

6-Els animals: funcions i adaptacions. 
7-Estructura i composició de la Terra. 

8-Formació de les roques. 
9-Història de la Terra.  

Com ho farem? 
La forma de treballar consisteix en:  Presentacions i explicacions del professor, dossier 

d’activitats, que es realitzen majoritàriament a classe, pràctiques de laboratori, disseny 

d’experiments, realització de treballs que s’exposen a classe i visionat de documentals ( en 
anglès i en castellà ). 

L’avaluació de la matèria es basarà en la qualificació pel professor dels exàmens realitzats en 
cada tema, així com dels treballs presentats ( utilitzant rúbriques ). 

Els materials utilitzats estaran disponibles al moodle ( aula virtual ). 

Perfil de l’alumnat. 
Alumnes interessats en realitzar estudis posteriors relacionats amb la sanitat, la biologia, les 

ciències mediambientals o la geologia. També hi poden accedir alumnes interessats en aquesta 
matèria. 
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TRONCALS HUMANITATS i SOCIALS (triar-ne dues) 

 
 

Assignatura: ECONOMIA 
Departament que imparteix l'assignatura: ECONOMIA 

Perfil de l'alumnat.  
Interès per entendre els problemes a què s'enfronta la societat i buscar              

solucions que ajudin a millorar el benestar d’una comunitat. 

Facilitat per plantejar i resoldre problemes. Capacitat analítica. 
Inquietud per afrontar nous reptes de forma compromesa i responsable. 

Què es treballarà? 
L'economia com a ciència, La Microeconomia: els problemes econòmics dels diferents agents 

econòmics; individus, empreses, sector públic. La Macroeconomia: anàlisi de l'economia 
nacional i global, l'economia internacional, relacions econòmiques entre països. 

Com es treballarà? 

La metodologia serà l’ensenyament significatiu, és a dir, introduir el tema per a relacionar-lo 
amb la realitat que ens envolta, a fi que l’alumnat sigui capaç de formular judicis personals 

sobre els problemes econòmics de l’actualitat. Comunicar les seves opinions als altres, 
argumentar amb precisió i rigor, i acceptar la discrepància. 

Assignatura: LITERATURA UNIVERSAL 

Departament que imparteix l'assignatura: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

Perfil alumnat:  

Aquesta assignatura va adreçada, sobretot, a l'alumnat de 1r de batxillerat, modalitat social o 
humanística, que mostri un especial interès per conèixer el marc i algunes de les obres 

primordials de la literatura occidental. L'objectiu principal vindria a ser completar aquells 
estudis de literatura que s'imparteixen tant des del departament de castellà com el de català. 

Què es treballarà?  

El marc històric i social que van envoltar els autors imprescindibles de la literatura occidental, 
així com les seves obres primordials, des de l'època clàssica fins a l'actualitat. D'aquesta 

manera, l'alumne podrà relacionar l'evolució de la literatura al llarg del temps segons el 
moviment artístic predominant en cada moment. 

Com es treballarà?  

L'alumne d'aquesta assignatura haurà de llegir i analitzar, primordialment a l'aula, aquells 
textos i obres que proposi el professor. Així mateix, en la mesura del possible les lectures es 

veuran complementades amb el visionat de documentals o de pel·lícules que versionen les 
obres estudiades. 

Assignatura: HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI   
Departament que imparteix l'assignatura: GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

L'assignatura d'Història del Món Contemporani és una excel·lent oportunitat per aquells 

alumnes amants de la Història que cerquen anar més enllà tant en els continguts com en els 
esdeveniments cronològics que s'han estudiat en cursos anteriors.  

El currículum de les Illes Balears planteja dues assignatures molt semblants a nivell curricular 
que són la Geografia i Història de 4t d'ESO i la Història del Món Contemporani de 1r de 

Batxillerat. El que podria ser una manca d'eficiència curricular pel solapament de continguts es 

converteix en una oportunitat extraordinària per plantejar una Història del Món Contemporani 
completament actual i rigorosa. El Departament de Geografia i Història planteja l'assignatura 

com una revisió d'aquells principals esdeveniments del segle XX (alguns d'ells ja estudiats a 4t 
d'ESO) però sobretot una continuació cronològica fins arribar als nostres dies. 

Gràcies a la coordinació interna del departament i a les quatre sessions setmanals la 

metodologia inclou el visionat de documentals i pel·lícules de ficció per treballar alguns dels 
principals esdeveniments del s.XX. 
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Assignatura: GREC   

Departament que imparteix l'assignatura: LLATÍ i GREC 

Evidentment és una assignatura adequada als alumnes d’humanitats i social. Es treballa la 
llengua grega en tota la seva complexitat, des de la morfologia bàsica a la sintaxi profunda; a 

més s’estudien les fonts literàries en llengua original i en traduccions. També es treballen els 
temes de mitologia, art, història, literatura i cultura en general. Bàsicament tot allò que 

especifiquen les ordres dictades pel Ministeri d’Educació. 

A partir de textos senzills als inicis i complicant-se en avançar, s’estudien tots els aspectes 
gramaticals de la llengua grega, es comenten els continguts contextuals i es relacionen amb 

altres cultures font de coneixement. Els primers textos són adaptacions, després són originals. 
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ESPECÍFIQUES (triar-ne dues) 

 

Assignatura: CULTURA  AUDIOVISUAL  
Departament que imparteix l'assignatura: EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL 

Perfil de l’alumnat: 
Aquesta assignatura està pensada per aquells alumnes que tinguin interessos en el camp de la 

imatge, l’art i el llenguatge audiovisual. 
Què es treballarà? 

El curs s’organitza en tres blocs de continguts, un per cada trimestre: la imatge, la fotografia i 

el vídeo. De cada bloc es treballarà la història, autors, tècniques i el llenguatge propi de cada 
un d’ells. 

Com es treballarà? 
L’assignatura és de caire teòric-pràctic, per tant es combinaran explicacions acompanyades 

d’exemples, amb exercicis i treballs pràctics dins l’aula. La qualificació final tindrà en compte 
tant les proves escrites com les pràctiques. Es potenciarà tant el treball personal com el el 

treball en equip, fomentant la creativitat i la cooperació entre els alumnes. S’empraran els 

recursos propis del llenguatge audiovisual (mòbil, càmera, vídeo, ordinador i programes 
d’edició). 

Assignatura: DIBUIX ARTÍSTIC I 

Departament que imparteix l'assignatura: EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL 

Perfil de l’alumnat: 

Aquesta assignatura està pensada per aquells alumnes que volen seguir els seus estudis dins 
de la branca d’arts i humanitats i volen cursar una assignatura de caire pràctic i creatiu. 

Què es treballarà? 

Es treballarà diferents aspectes de l’educació plàstica:  les tècniques gràfiques del dibuix, 
encaix i proporció, el color i les seves aplicacions. Es fomentarà la creativitat i originalitat en els 

treballs i la visió artística de l’alumne potenciant la seva autonomia 
Com es treballarà? 

L’assignatura és de caire teòric-pràctic, per tant es combinaran  breus explicacions amb 

exercicis i treballs pràctics dins l’aula. Cada trimestre es realitzarà una prova pràctica per 
demostrar els coneixements adquirits. S’empraran els materials propis de l’educació plàstic 

Assignatura: ANATOMIA APLICADA   
Departament que imparteix l'assignatura: BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Què farem? 

Aquesta assignatura vol aportar els coneixements científics que permetin comprendre el cos 
humà. Està enfocada a estudiar les parts del cos, però també algunes de les seves funcions 

com  la motricitat humana en relació amb les manifestacions corporals (entre elles les 

artístiques i esportives) i amb la salut. 
Els blocs que es tracten són: 

 Introducció a la ciència de l'anatomia. Desenvolupament històric del coneixement del cos 

humà des de l’edat antiga fins a l’actualitat. 
 El sistema locomotor.  Els continguts que s’hi tracten permeten analitzar amb detall el 

funcionament de l’aparell locomotor (ossos, articulacions i músculs), així com la fisiologia 

 Els sistemes de coordinació i de regulació. Dedicarem una part important a l’estudi de 

l’anomenat Sistema Límbic i l’expressió de les emocions. També es pensa introduir un 
apartat dedicat a la intel·ligència artificial. 

 El sistema cardiopulmonar. On s’identifiquen i es relacionen l’estructura i la funció del 

sistema cardiovascular i les patologies que pot presentar amb l’activitat física i amb 

activitats artístiques de diversa índole. 
 El sistema d’aportació i utilització de l’energia. 

Com ho farem? 
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 Exposició dels continguts 

 Visualització de vídeos i documentals 

 Realització de treballs de recerca 

 Realització d’activitats telemàtiques 

 Utilització de models informàtics del cos humà (Visible body i 3D4Medical) 

 Realització de disseccions d’òrgans animals. 

Perfil de l’alumnat. 
L’assignatura va dirigida a alumnes de qualsevol dels batxillerats interessats en: 

 La salut i l’exercici físic. 

 Aspectes artístics relacionats amb l’anatomia (dibuix, dansa, cant) 

 Les ciències biomèdiques o aplicacions sanitàries. 

 La història de la medicina. 

Assignatura: CULTURA CIENTÍFICA    

Departament que imparteix l'assignatura: BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Què farem? 

Els continguts es reparteixen en 5 blocs, que són els següents: 
1- Com es construeix el coneixement científic? 

2- La Terra i la vida. 

3- Els avenços en biomedicina. 
4- La revolució de la genètica. 

5 Les noves tecnologies en la informació i la comunicació. 
Com ho farem? 

La forma de treballar consisteix en el debat a classe de temes relacionats amb la ciència i la 
societat, el visionat de documentals ( en castellà i en anglès subtitulat ), la realització de 

dossiers d’activitats, la realització de treballs i la seva posterior exposició a classe. La majoria 

d’activitats i treballs es realitzen en sessions de classe. 
També hi hauran algunes sessions en les que el professor explicarà part dels continguts, 

especialment en aquells casos en què convengui fer aclariments, corregir errades dels alumnes 
o explicar un contingut que pugui ser més complex. 

Els materials es pengen al moodle, o aula virtual. 

L’avaluació de l’assignatura es basarà en la qualificació per part del professor de les 
produccions dels alumnes, ja sigui individualment o en grup, utilitzant rúbriques que indiquin 

els diferents ítems i la puntuació assignada. També es realitzaran exàmens individuals de cada 
bloc. 

Perfil de l’alumnat. 
Qualsevol alumne que cursi batxillerat pot matricular-se d’aquesta assignatura. No es 

requereixen coneixements elevats de matemàtiques, ciències o tecnologia.  

Assignatura: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I    

Departament que imparteix l'assignatura: INFORMÀTICA 

Perfil alumnat 

Alumnes interessats en conèixer, entendre i aprendre a utilitzar correctament les tecnologies de 
la informació i la comunicació. 

Què es treballarà? 
Paquets ofimàtics: processador de textos, fulls de càlcul, presentacions i base de dades. 

Maquinari i programari de les TIC. 

Funcionament de les xarxes d'ordinadors. 
Tractament de la imatge digital, so i vídeo. 

Introducció a la programació informàtica. 
Com es treballarà? 

Lectura i anàlisi de documents, visualització de vídeos i breus explicacions amb participació de 
l'alumnat per entendre i assolir els continguts. Realització d'activitats pràctiques individuals i/o 

en grup. 
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Assignatura: TECNOLOGIA INDUSTRIAL I  

Departament que imparteix l'assignatura: TECNOLOGIA 

Perfil de l’alumnat: 

Alumnes que vulguin seguir estudis, després del batxillerat de graus en enginyeries industrials 
en qualsevol de les branques. No és determinant que l’alumne hagi cursat tecnologia a 4t 

d’ESO, però si preferible. 
Breu descripció de l'optativa 

La tecnologia industrial I consta de 5 grans blocs de continguts, en els quals s’intenta que els 
alumnes s’apropin als processos industrials d’avui dia: 

Recursos energètics: L’energia. Els combustibles fòssils. L’energia nuclear. L’energia hidràulica. 

Les energies alternatives. Consum i estalvi d’energia. 
Els materials: Propietats dels materials. Materials metàl·lics ferrosos i no ferrosos. Materials de 

construcció. La fusta. Els plàstics. Materials i fibres tèxtils. Nous materials industrials. 
Elements de màquines i sistemes: Elements de màquines i sistemes I i II. 

Circuits elèctrics: aspectes generals i elements actius i passius. Corrent continu. Circuits 

elèctrics. 
Circuits hidràulics i pneumàtics. 

Procediments de fabricació mecànica: Fabricació per moldeig. Fabricació per deformació. 
Fabricació per arrencament de material. Unió d’elements. Salut i seguretat en el treball. 

Material que s'emprarà: 
Material del departament, taller de tecnologia i aula d’informàtica. Dins de cada curs 

s’organitza un projecte de caire industrial a cada avaluació. Hi ha un curs de Moodle obligatori 

per als alumnes d’aquesta àrea en el qual s’hi pot trobar tot el material necessari. 
Eines que s’utilitzaran per dur a terme l’avaluació: 

Controls periòdics conceptuals, realització i entrega d’exercicis i informes, treballs 
d’investigació. 

Assignatura: ALEMANY  
Departament de Llengües estrangeres 

L’assignatura d’alemany com a segona llengua estrangera pretén donar unes eines bàsiques 

per tal de poder establir una conversa breu i entendre missatges senzills tant orals com escrits. 

Durant el curs escolar 2017/18 canviarem el llibre de text i d’exercicis a: Logisch! A1 i A2, que 
és un llibre amb suport digital. 

A les classes s’intenta treballar totes les destreses de la llengua: llegir, parlar, escoltar. 
A més a més, durant aquest curs escolar hem encetat un intercanvi cultural amb un centre 

d’Alemanya, cosa que dóna un major atractiu a l’assignatura i permet als alumnes posar en 

pràctica els seus coneixement. 
Si l’alumne segueix fins el Batxillerat, s’assoleix el nivell A2 de llengua. 

Assignatura: RELIGIÓ  

Què farem?   La matèria es desenvolupa com un curs monogràfic de Filosofia de la Religió. 
No es parlarà de religió, sinó sobre religió: l'objectiu és estudiar-la com a fenomen 
antropològic, centrant-nos en la seva incidència en el pensament i l'acció humanes. Els 
continguts es reparteixen en tres blocs: 1) Problemes bàsics: debat filosòfic sobre l’existència 
de Déu, crítica a la religió, problema del mal, conflicte/diàleg interreligiós; 2) Religió i ètica: 
drets humans, problemes bioètics, religió en l'esfera pública; 3) Punts de conflicte/diàleg entre 
ciència i religió: origen de l’univers, teoria de l’evolució, intel·ligència artificial, estudi mèdic de 
les experiències properes a la mort. 
Com ho farem?   Comentarem texts, organitzarem debats i analitzarem pel·lícules 
específicament relacionades amb el temari. Es valorarà molt positivament l'actitud participativa 
de l'alumnat i es respectaran sempre les opinions personals dins un clima de debat divers i 
respectuós. 
Perfil de l'alumnat   Atès que s'estudia la religió com a fenomen humà, la matèria pot resultar 
d'especial interès a l'alumnat d'humanitats i ciències socials. L'alumnat de ciències pot trobar 
estimulant el bloc sobre relacions ciència/religió. 
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RECOLLIDA DE DADES I AUTORITZACIONS DELS PROGENITORS  
DADES PERSONALS DEL PARE/ TUTOR LEGAL DADES PERSONALS DE LA MARE/ TUTOR LEGAL 

LLINATGES NOM LLINATGES NOM 

    

DNI  DNI  

    

Telèfon treball Telèfon fix Telèfon treball Telèfon fix 

    

Telèfon mòbil  Telèfon mòbil  

    

Correu electrònic (lletra majúscula) Correu electrònic (lletra majúscula) 

  

 

 

AUTORITZACIONS DEL PARE / TUTOR LEGAL AUTORITZACIONS DE LA MARE / TUTORA LEGAL 

(Encerclau l'opció escollida) (Encerclau l'opció escollida) 

SÍ NO 

Autoritz l'IES Josep Miquel Guàrdia a fer ús de la imatge en 

fotografies i a la reproducció de la veu en filmacions de les 
activitats escolars, complementàries i extraescolars. (1) 

SÍ NO 

Autoritz l'IES Josep Miquel Guàrdia a fer ús de la imatge en 

fotografies i a la reproducció de la veu en filmacions de les 
activitats escolars, complementàries i extraescolars. (1) 

SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre per realitzar les 
activitats complementàries programades per al curs 2017/18 

dins del nucli urbà d’Alaior. 
SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre per realitzar les 
activitats complementàries programades per al curs 2017/18 

dins del nucli urbà d’Alaior. 

SÍ NO 

Autoritz el trasllat de l'alumne/a a un centre sanitari amb 

l'acompanyament d'un membre del centre educatiu en el cas 
d'un accident lleu. 

SÍ NO 

Autoritz el trasllat de l'alumne/a a un centre sanitari amb 

l'acompanyament d'un membre del centre educatiu en el cas 
d'un accident lleu. 

SÍ NO 

Autoritz el centre a crear un compte de correu electrònic 
titularitat de l'alumne/a amb finalitats educatives. (Moodle, 

etc) 
SÍ NO 

Autoritz el centre a crear un compte de correu electrònic 
titularitat de l'alumne/a amb finalitats educatives. (Moodle, 

etc) 

SÍ NO 
Autoritz el centre a enviar-me a través de correu electrònic i 
missatgeria de mòbil les notificacions que trobi oportunes. 

SÍ NO 
Autoritz el centre a enviar-me a través de correu electrònic i 
missatgeria de mòbil les notificacions que trobi oportunes. 

SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre en els casos de 

suspensió de l'activitat lectiva a la primera o a la darrera hora 

de la jornada escolar. 
SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre en els casos de 

suspensió de l'activitat lectiva a la primera o a la darrera hora 

de la jornada escolar. 

SÍ NO 

Autoritz que el meu fil/filla major de 16 anys pugui sortir 
durant els períodes de pati d’acord amb les condicions que 

estableixi el centre i sempre amb la presentació del carnet 

corresponent. Així mateix eximesc de tota responsabilitat 
civil i penal a l’IES Josep Miquel Guàrdia del que pugui 

afectar al meu fill durant aquests períodes. 

SÍ NO 

Autoritz que el meu fil/filla major de 16 anys pugui sortir 
durant els períodes de pati d’acord amb les condicions que 

estableixi el centre i sempre amb la presentació del carnet 

corresponent. Així mateix eximesc de tota responsabilitat civil 
i penal a l’IES Josep Miquel Guàrdia del que pugui afectar al 

meu fill durant aquests períodes. 

SÍ NO 

Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia pugui subministrar 
medicaments al seu fill/filla. En el cas de malalties greus o 

cròniques ( diabetis, epilèpsia, al·lèrgies, etc) s'ha de fer un 

full apart del protocol a seguir. En aquests casos posau-vos 
en contacte amb el tutor quan s’iniciï el curs escolar. 

SÍ NO 

Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia pugui subministrar 
medicaments al seu fill/filla. En el cas de malalties greus o 

cròniques ( diabetis, epilèpsia, al·lèrgies, etc) s'ha de fer un 

full apart del protocol a seguir. En aquests casos posau-vos en 
contacte amb el tutor quan s’iniciï el curs escolar. 

SÍ NO 
Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia a facilitar les dades de 

contacte (correu electrònic) a l’APIMA. 
SÍ NO 

Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia a facilitar les dades de 

contacte (correu electrònic) a l’APIMA. 

(1) D'acord amb l'art. 18.1 de la Constitució espanyola i desenvolupat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge. 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades que ens facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat 

de dades de caràcter personal, creat i mantingut per la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern Balear i els organismes depenents d'aquest, en el 
nostre cas l'IES Josep Miquel Guàrdia.  La finalitat del fitxer és donar compliment a les disposicions legals vigents i notificar la informació adient. 

L'alumne, o qualsevol tutor legal si és menor d'edat, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquesta informació comunicant-ho per escrit a: IES Josep 

Miquel Guàrdia, Av Verge del Toro, 92, CP 07730.Alaior-Menorca o bé, enviant un correu electrònic a l'adreça: iesjosepmiquelguardia@educaib.eu 

 

Signatura legal del pare / tutor legal Signatura legal de la mare / tutor legal 
 
 

(rúbrica) 
 
 
 

 

(rúbrica) 

 

TITULARITAT DE LA GUARDA I CUSTÒDIA DE L'ALUMNE/A 

Acreditar documentalment  

Ambdós progenitors  Només la mare  Només el pare  altres 
 


