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LES MATÈRIES: 1r d’ESO
Matèries comunes, optatives i complementàries
Tots els alumnes de l’ESO disposen d’un compte de correu vinculat a l’escola i amb el domini
@col-stjosep.com. Des d’aquest correu l’alumne/a pot accedir a eines diverses: calendari, drive, site,
etc...així com també un entorn virtual d’aprenentatge “Google Classroom” que permet a professors i
alumnes treballar de forma conjunta així com accedir als materials i recursos organitzats per matèries. A
més a més disposen de les llicències digitals dels seus llibres dins les plataformes de cada editorial.

LLENGUA CATALANA_ 3h/set/curs. Professor: Joan Sonet Mitjans
Des d’aquest primer curs de l’etapa es parteix d’un ensenyament de la matèria encaminat a l’adquisició
de les eines gramaticals de domini de la llengua, ja tractades durant tota l’etapa anterior d’Educació
Primària, però desplegades a partir d’aquest any acadèmic, que permetin a l’alumnat assolir les
destreses lingüístiques per desenvolupar les seves habilitats comunicatives. Un objectiu clau és l’expressió,
oral i escrita, com a denominador comú de l’enfocament competencial dels aprenentatges previstos.
Aquest és un curs de consolidació de continguts ja tractats i d’adquisició d’aprenentatges nous, que
sovint s’encaminaran cap a la pràctica. El treball de l’expressió és un eix fonamental del curs.



Sense adreça coneguda
A determinar

Autor: Mercè Canela

Editorial: Barcanova

LLENGUA CASTELLANA_ 3h/set/curs. Professor: Roser Uberni Parellada
El alumnes de 1r i 2n d’ESO disposen d’un llibre format paper tot i que a l’aula s’utilitzen les noves
tecnologies en la creació de textos i presentacions.
En aquests cursos es treballa la habilitat lectora i la seva comprensió tot fent inferències i processos
deductius. També s’estableixen les bases de la sintaxi i l’ortografia i es treballa l’escriptura creativa.
Pla lector:


El niño con el pijama de rayas

Autor: Michael Ende.

Editorial: Alfaguara.

Libro que narra un periódico histórico donde los radicalismos cambiaron o pudieron cambiar la historia
de la humanidad, además trata de las relaciones familiares y los lazos de amistad (educación en
valores). Posteriormente veremos la película


Un monstruo viene a verme

Autor: Patrick Ness

Editorial: De bolsillo

Patrick Ness hila esta historia a partir de una idea original de Siobhan Dowd, quien no pudo escribirla
debido a su prematura muerte a causa del cáncer. Un monstruo viene a verme, publicado en diecisiete
países y merecedor del Premio Nacional Galaxy, votado por libreros, y del Premio The Red House, cuyo
jurado está compuesto por niños es, además, el primer libro en ganar, al unísono y en 2012, dos de los
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premios más prestigiosos del Reino Unido: la Medalla Carnegie al mérito literario y la Medalla Kate
Greenaway al mérito artístico a las maravillosas ilustraciones de Jim Kay.
LLENGUA ANGLESA_ 3h/set/curs. Professor: Anna Via Garcia
Els alumnes han d’adquirir al llarg del primer i segon curs de l’ESO el nivell A2+ del Marc europeu comú de
referència per a les llengües del Consell d’Europa. Es planteja un aprenentatge competencial que ajudi
al desenvolupament de les destreses de comunicació oral, comprensió lectora i expressió escrita, i també
a la pràctica del vocabulari i la gramàtica.
L’avaluació és contínua (treball a l’aula, deures, atenció i participació en el dia a dia) amb un examen al
finalitzar cada unitat.
Els
alumnes
disposen
d’un
llibre
digital
(workbook)
disponible
http://webbook.burlingtonbooks.com/Login més del llibre en paper (Student’s book).

a
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web

MATEMÀTIQUES_ 3h/set/curs. Professor: Imma Beser
Els alumnes a primer d’ESO revisen els continguts sobre els nombres naturals i les seves operacions
bàsiques, s’introdueixen en el món dels nombres enters i el llenguatge algebraic i aprofundeixen en els
nombres decimals, fraccionaris, proporcionalitat, estadística i probabilitat, i la geometria plana.
L’objectiu fonamental és que siguin capaços d’aplicar aquests conceptes en el seu dia a dia i en totes
les altres matèries.
L’avaluació és continua i tindrà en compte el treball a l’aula, tant individual com en grup, l’actitud envers
la matèria, i els exàmens al final de cada unitat.
Els alumnes disposen de
https://edelvivesdigital.com/
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CIÈNCIES SOCIALS_ 3h/set/curs. Professor: Núria Merino Martin
Els alumnes han de conèixer la geografia física bàsica del món, l’Estat Espanyol i Catalunya. Conceptes
bàsics de meteorologia. També cal que sàpiguen els principals esdeveniments històrics des de la
prehistòria fins l’Edat Antiga. Caldrà realitzar un aprenentatge competencial que ajudi a l’alumnat a
comprendre causes i conseqüències dels fets històrics, treballarem la comprensió lectora i la
representació gràfica del transcurs del temps.
L’avaluació és contínua (treball a l’aula, exercicis, observació de l’alumnat) i 2 exàmens a cada trimestre.
Els alumnes disposen de llibre en paper.
CIÈNCIES NATURALS_ 3h/set/curs. Professor: Imma Beser Andreu
Els alumnes de primer d’ESO han d’adquirir la capacitat d’utilitzar el conjunt de coneixements i la
metodologia que es fa servir en ciència amb la finalitat de plantejar preguntes i extreure’n conclusions
basades en proves per tal d'aconseguir que esdevinguin ciutadans crítics, reflexius i compromesos amb el
medi ambient.
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Durant el primer curs es treballen els temes: L’Univers i el sistema solar, la terra i els seus embolcalls,
processos geològics, la vida a la terra i diversitat dels éssers vius.
Per tal d’aconseguir els objectius es proposa un aprenentatge competencial basat en l’experimentació
directa amb l’assistència quinzenal al laboratori i el treball cooperatiu amb l’ús de les noves tecnologies.
L’avaluació és contínua (treball a l’aula, deures, estudi diari)i es tindrà en compte per conformar la nota
final els informes de cada pràctica, els treballs amb l'ús de les TIC i l'examen que es du a terme en
finalitzar cada unitat.

TECHNOLOGY_ 2h/set/curs. Professor: Laura Arévalo Domingo
La matèria de tecnologia segueix la metodologia AICLE, Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua
Estrangera, utilitzant la llengua anglesa per a l’aprenentatge dels continguts de la matèria de tecnologia.
En aquest primer curs es treballa el procés tecnològic, el dibuix tècnic i els materials i eines de l’aula taller.
S’utilitzen les hores de taller per a portar a terme un treball més pràctic aprofitant que es fa en grups
reduïts, treballant el procés tecnològic per a la construcció d’un connector i el programari Autocad per
al dibuix tècnic amb ordinador.

MÚSICA_ 2h/set/curs. Professor: Olga Morillo Soto
Amb la sensibilització durant l’etapa de primària i els coneixements adquirits, en aquesta etapa de
secundària es vol despertar més profundament la consciència de la música com a art i manifestació
cultural, humana i universal. També educar l’oïda per a ser capaços d’escoltar diferents tipus de música i
tenir la possibilitat de valorar-la amb criteri i coneixement, com també transmetre el respecte que mereix.
Es treballarà a través de projectes en grups cooperatius, interpretació de cançons de diferents estils i
èpoques (història de la música), la pràctica de l’ukelele i la participació en activitats musicals
programades a l’escola o bé en les diferents institucions que ens les ofereixen.

ARTS AND CRAFTS_ 2h/set/curs. Professor: Gemma Marsó García
La matèria es desenvolupa a partir d’una exposició dels continguts en llengua anglesa per poder-la
treballar i desenvolupar després experimentalment. S’espera que l’alumnat desenvolupi la seva
creativitat i experimenti amb diferents tècniques i materials. La matèria té una càrrega lectiva de 2 hores
que es desenvolupen de forma contínua en un mateix dia, això ens permet poder estar més temps
creant donat que la preparació i la posterior neteja dels materials utilitzats requereix de més temps que la
resta de matèries. Normalment es desenvolupa cada setmana un treball, depenen del grau de
complexitat podria durar-ne dos, i es determina una data per a la seva entrega. Si un alumne no entrega
la làmina en la data acordada se li marca com a NP (no presentat). L’alumne té l’oportunitat de
recuperar aquesta nota, entregant la làmina el proper dia de classe. Si el treball no es presentés
quedaria qualificat amb un 0.
L’avaluació té en compte les qualitats de cada nen/a i la seva evolució, l’actitud a classe, la seva
organització (portar material demanat, ser curós amb el material etc.)
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EDUCACIÓ FÍSICA _ 2h/set/curs. Professor: Elvira Masip Rius
En el currículum de l’educació física existeix un bloc de continguts vertebrador que fa referència a la
condició física i la salut. L'alumnat ha d'acabar la seva escolaritat obligatòria coneixent com funciona el
seu cos i sabent què ha de fer per mantenir-lo en forma, en vistes a consolidar tot un seguit d'hàbits
saludables que l’acompanyin sempre i també per superar-se a si mateix.
També es treballa de manera important competència social i ciutadana. Les activitats esportives,
sobretot les col·lectives, són una excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten
actituds i valors de la vida en societat: la integració; el respecte a unes normes, als companys i
companyes, als adversaris i a l'àrbitre, a les diferències; la solidaritat; el treball en equip; la cooperació;
l'acceptació de les pròpies limitacions individuals; l'assumpció de responsabilitats dintre del grup; el joc
net, etc.
L’avaluació és continuada i segons els blocs de continguts tractats es faran proves per mesurar les
capacitats treballades al final de cada trimestre.
És obligatori l’ús del xandall de l’escola i el fet de no portar-lo en tres sessions sense justificació, suposarà
suspendre el trimestre.

RELIGIÓ: _ 1h/set/curs. Professor: Roser Uberni Parellada
L’àrea de religió en l’ESO està plantejada a l’escola com un àrea de coneixement i aprofundiment de la
història de la religió i el seu coneixement però no com un àrea de catequesi. A 1r de l’ESO es treballa les
diferents religions i tipus que hi ha al món. Tribals, històriques actuals.... quan s’ha explicat i treballat un
tipus es visiona una pel·lícula relacionada amb el tema.
Aquest any tots el cursos participaran (cadascú al seu nivell) en el concurs Bíblic de Catalunya.

OPTATIVA: FRANCÈS_ 2h/set/curs. Professor: Jordi Pujolà Romera
Els alumnes han d’adquirir al llarg del primer curs de l’ESO el nivell A1+ del Marc europeu comú de
referència. Es planteja un aprenentatge competencial que ajudi en primer terme al desenvolupament
de les destreses de comunicació oral, comprensió lectora i expressió escrita, i a l’adquisició del
vocabulari i la gramàtica.
L’avaluació és contínua (treball a l’aula, tasques que duen a terme cooperativament, atenció i
participació en el dia a dia i un examen al finalitzar cada unitat didàctica).
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