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1. INTRODUCCIÓ

La Llei educativa LOMCE obre un nou període de reﬂexió i revisió de les
tasques docents, afavorint l'obertura a la prevenció i a la intervenció de
problemes emergents i persistents de la realitat educativa actual. En
aquest sentit, el tema d'aquesta 33 edició, el deteriorament de la
convivència escolar i l'assetjament entre escolars, encara que no sigui
nou, constitueix un dels reptes més importants i fonamentals de
l'educació. Sense uns mínims de valors cívics que afavoreixin la
convivència en la comunitat educativa no és possible educar.
Com contempla la LOMCE el tema de la convivència escolar? Segons
el preàmbul d'aquesta llei, plantegem diversos fragments signiﬁcatius
sobre els principis fonamentals del tema d'aquesta edició.

L’alumnat és el centre i la raó de ser de l’educació. L’aprenentatge a l’escola ha
d’estar dirigit a formar persones autònomes, crítiques, amb pensament propi.
En l’esfera individual, l’educació suposa facilitar el desenvolupament personal i la
integració social. El nivell educatiu determina, de manera important, els objectius i
les expectatives de la trajectòria vital, tant en l’àmbit professional com en el
personal, així com el conjunt de coneixements, recursos i eines d’aprenentatge
que capaciten una persona per complir amb èxit els seus objectius.
Només un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, integrador i exigent, garanteix la
igualtat d’oportunitats i fa efectiva la possibilitat que cada alumne o alumna
desenvolupi al màxim les seves potencialitats. Només des de la qualitat es pot fer
efectiu el manament de l’article 27.2 de la Constitució espanyola: «L’educació
tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el
respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats
fonamentals.

L’escola, i en especial l’escola pública, han trobat la principal raó de ser en la lluita
contra la inevitabilitat de les situacions d’injustícia o de degradació que s’han
esdevingut en cada moment de la seva història. L’escola moderna és la valedora de
l’educació com a utopia de justícia social i benestar.

(…) és important destacar que la millora de la qualitat democràtica d’una comunitat
passa inexorablement per la millora de la qualitat del seu sistema educatiu. Una
democràcia cada vegada més complexa i participativa demana ciutadans cada cop
més responsables i formals. Elevar els nivells d’educació actuals és una decisió
essencial per afavorir la convivència pacíﬁca i el desenvolupament cultural de la
societat.
L’educació és la clau d’aquesta transformació mitjançant la formació de persones
actives amb autoconﬁança, curioses, emprenedores i innovadores, amb la voluntat
de participar en la societat a la qual pertanyen, de crear valor individual i col·lectiu,
capaces d’assumir com a propi el valor de l’equilibri entre l’esforç i la recompensa.
(…) és necessari adquirir des d’edats primerenques competències transversals, com
el pensament crític, la gestió de la diversitat, la creativitat o la capacitat de
comunicar, i actituds clau com la conﬁança individual, l’entusiasme, la constància i
l’acceptació del canvi. (…) De la mateixa manera, Es fa necessari generar la convicció
que el sistema educatiu recompensa de manera transparent i equitativa el
rendiment que s’aconsegueixi en els objectius educatius, i que reconeix
especialment la seva contribució a la millora de l’entorn.
En el context del canvi metodològic que aquesta Llei orgànica propugna
s’aborda aquesta necessitat de forma transversal en incorporar l’educació cívica i
constitucional a totes les assignatures durant l’educació bàsica, de manera que
l’adquisició de competències socials i cíviques s’inclogui en la dinàmica quotidiana
dels processos d’ensenyament i aprenentatge i es potenciï d’aquesta manera, a
través d’un plantejament conjunt, la possibilitat de transferència i el seu caràcter
orientador.

Per aquests motius, la feina que desenvolupareu en aquesta edició dóna
resposta a una necessitat educativa que afecta alumnes amb discapacitat
i sense. Els problemes de relació entre els iguals poden ocasionar
problemes de més gravetat, com ara l'assetjament escolar o el
ciberassetjament. Per això es fa necessari plantejar un treball que propiciï:
un ambient de convivència, respecte, equitat, solidaritat i diàleg a les aules
dels centres educatius; que treballi les habilitats socials i les emocions;
que tingui en compte el desenvolupament dels drets, els valors, l'empatia,
l'ètica i la moralitat; que promogui les habilitats per afrontar i resoldre
problemes, etcètera. De la mateixa manera, es fa imprescindible treballar
la identitat personal de l'escolar a través de l'autoconcepte, l'autoestima,
la creativitat...

2. MATERIAL EDUCATIU DEL CONCURS
L'equip d'experts en assetjament escolar de la doctora Fuensanta Cerezo, de la
Facultat de Psicologia de l'Educació de la Universitat de Múrcia, ha plantejat els
objectius, els continguts, les activitats i els materials pedagògics d'aquesta edició,
amb la ﬁnalitat de facilitar a tots aquells docents participants que us impliqueu en
aquesta iniciativa la incorporació de la millora de la convivència i les relacions
interpersonals en les vostres matèries, partint en tot moment de les
competències i els continguts que es contemplen a la LOMCE. Així doncs,
considerem que es poden abordar aquests aspectes des dels continguts
transversals a les classes de tutoria a través dels eixos: Ensenyar a ser persona;
Ensenyar a conviure, i Ensenyar a comportar-se. De la
mateixa manera, és fonamental implementar-ho des
del currículum escolar, de manera que es pugui
treballar a l'aula a través de les diferents
competències bàsiques i sobretot tenint en
compte la diversitat (ètnica, sexual, per raó de
discapacitat, d'índole religiosa...). Dins de
cadascun dels eixos es planteja desenvolupar les
habilitats i les capacitats que destaquem:

Ensenyar a ser persona: habilitats d'interacció social, habilitats relacionades amb els sentiments
i les emocions, habilitats per resoldre conﬂictes interpersonals, etc.

Ensenyar a conviure: promoure el diàleg, l'equitat, la solidaritat, el respecte i la convivència per
prevenir els problemes de convivència.

Ensenyar a comportar-se: promoure activitats cooperatives, treballar els temes morals i ètics,
les habilitats socials.

La convivència escolar es pot treballar des de qualsevol àrea del currículum, així com des
del disseny d'un pla d'acció tutorial que involucri tant els docents com les famílies, de
manera que contribueixi a millorar les relacions interpersonals i afavoreixi un clima cívic de
respecte que propiciï la convivència escolar i eviti que l'existència de diferències entre els
alumnes provoqui situacions de discriminació o rebuig que desemboquin en assetjament
escolar o bullying. Així doncs, de manera més concreta, passem a descriure la vinculació
curricular amb el Batxillerat:
ASSIGNATURES DE BATXILLERAT

TRONCALS GENERALS
Matemàtiques. 1r i 2n Batxillerat
Matemàtiques aplicades a les Ciències
Socials. 1r i 2n Batxillerat
Llengua Castellana i Literatura. 1r i 2n
Batxillerat
Primera Llengua Estrangera. 1r i 2n
Batxillerat
Llatí. 1r i 2n Batxillerat
Fonaments de l'Art. 1r i 2n Batxillerat
Filosoﬁa. 1r Batxillerat
Història d'Espanya. 2n Batxillerat

ASSIGNATURES DE BATXILLERAT

TRONCALS DE L'OPCIÓ

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES

Biologia i Geologia. 1r Batxillerat

Anàlisi Musical. 1r i 2n Batxillerat

Biologia. 2n Batxillerat

Segona Llengua Estrangera. 1r i 2n Batxillerat

Geologia. 2n Batxillerat

Tecnologia Industrial. 1r i 2n Batxillerat

Física i Química. 1r Batxillerat

Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 1r i 2n Batxillerat

Física. 2n Batxillerat

Dibuix Artístic. 1r i 2n Batxillerat

Química. 2n Batxillerat

Dibuix Tècnic. 1r i 2n Batxillerat

Dibuix Tècnic. 1r i 2n Batxillerat

Educació Física

Grec. 1r i 2n Batxillerat

Anatomia Aplicada. 1r Batxillerat

Economia. 1r Batxillerat

Cultura Cientíﬁca. 1r Batxillerat

Economia de l'Empresa. 2n Batxillerat

Volum. 1r Batxillerat

Literatura Universal. 1r Batxillerat

Llenguatge i Pràctica Musical. 1r Batxillerat

Història del Món Contemporani. 1r Batxillerat

Ciències de la Terra i del Medi Ambient. 2n Batxillerat

Història de l'Art. 2n Batxillerat

Fonaments d'Administració i Gestió. 2n Batxillerat

Història de la Filosoﬁa. 2n Batxillerat

Història de la Música i de la Dansa. 2n Batxillerat

Geograﬁa. 2n Batxillerat

Imatge i So. 2n Batxillerat

Cultura Audiovisual. 1r i 2n Batxillerat

Psicologia. 2n Batxillerat

Arts Escèniques. 2n Batxillerat

Tècniques d'Expressió Graﬁcoplàstica. 2n Batxillerat

Disseny. 2n Batxillerat

Història de la Filosoﬁa. 2n Batxillerat

3. VINCULACIÓ AMB EL CURRÍCULUM DE BATXILLERAT
3.1. FINALITATS
El desenvolupament de la convivència entre escolars contribueix a la consecució de les
ﬁnalitats establertes a l'etapa de Batxillerat del Sistema Educatiu, recollides a l'article del
Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de
l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat: De manera global es recull que la ﬁnalitat
del Batxillerat és:

"proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana,
coneixements i habilitats que els permetin dur a terme funcions
socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i
competència. Així mateix, capacita l’alumnat per accedir a
l’educació superior".

La participació en aquest concurs afavorirà l'acció educativa del
professor a l'aula, ja que integra les experiències i els aprenentatges de
l'alumnat i s'adapta als seus ritmes de treball dins de cada matèria.

3.2. COMPETÈNCIES
Segons el Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual
s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i
del Batxillerat, concretament a l'article 2 (pàg.172), es determinen les
competències clau següents:

1

Comunicació lingüística

2

Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i
tecnologia

3

Competència digital

4

Aprendre a aprendre

5

Competències socials i cíviques

6

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor

7

Consciència i expressions culturals

Les bases del Concurs ONCE promouen la consecució de cadascuna d'aquestes
competències, ja sigui pel contingut, la metodologia emprada o les activitats
proposades. No obstant això, posarem èmfasi des de la tercera ﬁns a la setena.
Considerem que hi haurà un desenvolupament de la comunicació lingüística a
través de l'expressió oral i el diàleg per consensuar i l'expressió escrita i oral del guió
que acompanyarà el minicurt.
La competència matemàtica i la competència bàsica de ciència i tecnologia es
posaran en funcionament a través de la creació del minicurt, ja que hauran de tenir en
compte les mides idònies per als espais, les proporcionalitats destinades a la imatge,
així com les tècniques, els materials i els programes emprats per a l'elaboració del
minicurt.
La competència digital es treballarà mitjançant el tractament de l'edició, el
muntatge i l'enviament a la plataforma de l'ONCE.

La reﬂexió sobre el concepte de bullying i l'observació i l'anàlisi de situacions d'assetjament
escolar, així com el descobriment en cadascun de com pot intervenir per evitar i posar fre a aquestes
situacions, suposa el desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre.

L'adquisició de la competència social i cívica és una de les més treballades, ja que en la
realització del minicurt cal utilitzar habilitats socials pròpies del treball cooperatiu, el respecte i la
tolerància respecte a la diversitat (ètnica, sexual, per raó de discapacitat, religiosa...) dels alumnes, fet
que afavoreix la integració dels alumnes.

Descobrir que els alumnes són capaços d'implicar-se en les iniciatives prosocials d'ajut a
l'altre, proposant idees i duent a terme el projecte proposat, a més de la seva competència cívica,
contribueix a potenciar el seu sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

Per acabar, la competència de consciència i expressions culturals es treballa a través del
respecte a la llibertat d'expressió, el foment de la creativitat, aprendre a encaixar les crítiques i expressar des d'un enfocament artísticocultural la denúncia a les situacions d'assetjament escolar al minicurt.

3.3. OBJECTIUS
L'article 11 del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el
currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat,
contribuirà a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin:
a)

Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els

seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la
solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg ﬁançant els drets
humans i la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones, com a valors
comuns d'una societat plural, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania
democràtica.
b)

Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball

individual i en equip com a condició necessària per a una realització eﬁcaç de
les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i
oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de
sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar
els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones, així com
qualsevol manifestació de violència contra la dona.
d)

Enfortir les capacitats afectives a tots els àmbits de la personalitat

i a les seves relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els perjudicis
de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíﬁcament els
conﬂictes.
e)

Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts

d'informació per adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una
preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la
informació i la comunicació.
f)

Concebre el coneixement cientíﬁc com un saber integrat, que

s'estructura en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per
identiﬁcar els problemes en els diversos camps del coneixement i de
l'experiència.

3. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO DE PRIMARIA
g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la conﬁança en un mateix, la
participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre,
planiﬁcar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
h)

Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la

llengua castellana i, si n'hi hagués, en la llengua cooﬁcial de la comunitat autònoma,
textos i missatges complexos i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la
literatura.
i)

Comprendre i expressar-se en una llengua estrangera o més d'una de

manera apropiada.
j)

Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història

pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural.
k)

Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i del dels altres,

respectar les diferències, ﬁançar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar
l'educació física i la pràctica de l'esport per afavorir el desenvolupament personal i
social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.
Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels
éssers vius i el medi ambient, contribuint-ne a la conservació i millora.
l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diverses
manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d'expressió i representació.

La participación en este concurso favorecerá la acción educativa del profesor en el aula, al
integrar las experiencias y aprendizajes del alumnado y adaptarse a sus ritmos de trabajo
dentro de cada materia.
La participació en aquest concurs afavorirà la
consecució dels objectius generals del Batxillerat: a,
b, c, d, e, g, h, j, k i l anteriorment exposats.

3.4. CONTINGUTS
Segons els continguts establerts per la LOMCE (Llei orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la millora de la qualitat educativa) per a l'etapa del Batxillerat s'ha
establert una vinculació amb els continguts sobre la prevenció de l'assetjament
escolar en diferents assignatures. Inicialment s'exposen les assignatures des de les
quals es poden treballar aquests continguts i la ﬁnalitat educativa establerta a la
LOMCE per a cadascuna d'elles. Posteriorment, es presenta en forma de taula la
relació entre els continguts LOMCE de cada assignatura, els continguts de
l'assetjament escolar i ciberassetjament i les activitats que es detallaran als
documents referents al dossier de pràctiques i la unitat didàctica.

FINALITAT LOMCE DE LES ASSIGNATURES
• Matemàtiques. 1r i 2n Batxillerat: constitueixen una manera de mirar i interpretar
el món que ens envolta, reﬂecteixen la capacitat creativa, expressen amb precisió
conceptes i arguments, afavoreixen la capacitat per aprendre a aprendre i tenen un
caràcter instrumental, especialment en el procés cientíﬁc i tecnològic i com a força
conductora en el desenvolupament de la cultura i les civilitzacions.
• Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. 1r i 2n Batxillerat: ajuden a
adquirir i consolidar el coneixement, desenvolupen la capacitat de reﬂexionar i raonar
sobre els fenòmens socials i proporcionen instruments adequats per a la
representació, la modelització i el contrastament de les hipòtesis plantejades sobre
el seu comportament. Avui en dia, les matemàtiques constitueixen l'eina principal per
convertir els fets observables en coneixement i informació. Més encara, la utilització
d'un llenguatge formal, com és el de les matemàtiques, facilita l'argumentació i
l'explicació d'aquests fenòmens i la comunicació dels coneixements amb precisió.
• Llengua Castellana i Literatura. 1r i 2n Batxillerat: desenvolupar la competència
comunicativa de l'alumnat, entesa en tots els seus vessants: pragmàtic,
sociolingüístic i literari, i aportar les eines i els coneixements necessaris per sortir-se'n
satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa de la vida familiar, social i
professional.
· Primera Llengua Estrangera. 1r i 2n Batxillerat: estar més ben preparat per
integrar-se i participar en una varietat de contextos i de situacions que suposen un
estímul per al seu desenvolupament, i més bones oportunitats, en els àmbits
personal, públic, educatiu o acadèmic, ocupacional i professional
• Llatí. 1r i 2n Batxillerat: introduir l'alumnat en el coneixement dels aspectes
essencials de la llengua i la cultura llatines, posant èmfasi al mateix temps en el
paper que tenen com a origen i fonament de les llengües romàniques i de la cultura
occidental.

• Fonaments de l'Art. 1r i 2n Batxillerat: presentar els objectes culturals anteriors,
valorar-los i conèixer-los per després poder establir les bases de la pròpia idea sobre
què és la creació artística, fonamentada sobre una base de coneixements tan ferma
com sigui possible.
• Filosoﬁa. 1r Batxillerat: comprensió per part de l'alumnat de si mateix i del seu món,
dotant-lo d'eines cognitives tant teòriques com pràctiques.
• Història d'Espanya. 2n Batxillerat: contribueix decisivament a la formació de
ciutadans responsables, conscients dels seus drets i obligacions, així com de
l'herència rebuda i del seu comportament amb les generacions futures.
• Biologia i Geologia. 1r Batxillerat: adquirir una cultura cientíﬁca, identiﬁcar-se com a
agents actius i reconèixer que de les seves actuacions i coneixements dependrà el
desenvolupament de l'entorn.
• Biologia. 2n Batxillerat: afavorir i fomentar la formació cientíﬁca de l'alumnat i
consolidar el mètode cientíﬁc com a eina habitual de treball.
• Geologia. 2n Batxillerat: conèixer i comprendre el funcionament de la Terra i els
esdeveniments i processos geològics que es donen per, en molts casos, poder
intervenir en la millora de les condicions de vida.
• Física i Química. 1r Batxillerat: dotar l'alumne d'eines especíﬁques que li permetin
afrontar el futur amb garanties, participant en el desenvolupament econòmic i social
al qual està lligada la capacitat cientíﬁca, tecnològica i innovadora de la mateixa
societat.
• Física. 2n Batxillerat: proporcionar als estudiants una eina d'anàlisi i reconeixement
eﬁcaç, l'àmbit d'aplicació de la qual en transcendeix els objectius. Aquesta matèria
contribueix de manera indubtable al desenvolupament de les competències clau: el
treball en equip per a la realització de les experiències ajudarà els alumnes a
fomentar valors cívics i socials; l'anàlisi dels textos cientíﬁcs ﬁançarà els hàbits de
lectura, l'autonomia en l'aprenentatge i l'esperit crític; el desenvolupament de les
competències matemàtiques es potenciarà mitjançant la deducció formal inherent a
la física, i les competències tecnològiques es ﬁançaran mitjançant l'ús d'eines més
complexes.
• Química. 2n Batxillerat: utilitzar el coneixement cientíﬁc per identiﬁcar preguntes i
obtenir conclusions a partir de proves, amb la ﬁnalitat de comprendre i ajudar a
prendre decisions sobre el món natural i els canvis que l'activitat humana li
produeixen: ciència i tecnologia es troben avui en dia a la base del benestar de la
societat.

• Dibuix Tècnic. 1r i 2n Batxillerat: mitjà de comunicació en qualsevol procés de
recerca o projecte que se serveixi dels aspectes visuals de les idees i de les formes
per visualitzar el que s'està dissenyant i, si escau, deﬁnir d'una manera clara i exacta el
que es vol produir, és a dir, com a llenguatge universal en els seus dos nivells de
comunicació: comprendre o interpretar la informació codiﬁcada i expressar-se o
elaborar informació comprensible pels destinataris.
• Grec. 1r i 2n Batxillerat: accedir directament a alguns dels textos originals més
importants de la tradició literària hel·lènica, a través dels quals ha arribat ﬁns a
nosaltres bona part del denominat llegat clàssic, i iniciar-se en un coneixement
directe del pensament i la cultura grega antiga, que constitueixen la base de la
civilització occidental.
• Economia. 1r Batxillerat: percebre i conèixer el món que ens envolta i analitzar i
aprofundir en les relacions humanes des d'aspectes micro i macroeconòmics,
incloent-hi diferents variables de context; facilita la comprensió dels conceptes
utilitzats habitualment en l'economia i en el món empresarial.
• Economia de l'Empresa. 2n Batxillerat: avançar en l'anàlisi de l'organització i
l'administració d'empreses modernes, amb un enfocament complet i actualitzat.
• Literatura Universal. 1r Batxillerat: aprofundir en la comprensió de la pròpia
identitat, tant individual com col·lectiva, així com valorar de manera crítica la realitat
del món contemporani.
• Història de l'Art. 2n Batxillerat: estudiar l'obra d'art com a producte resultant de la
intel·ligència, la creativitat i l'actuació humanes, que s'han manifestat de manera
diferent a les diverses societats i cultures al llarg del temps.
• Història de la Filosoﬁa. 2n Batxillerat: contribueix a l'educació de persones
autònomes, amb capacitat de pensament crític i propi; contribueix al
desenvolupament personal i a la formació de la pròpia identitat, permetent-li una
capacitat de participació més gran en els processos socials, culturals i econòmics en
què està immers i en els canvis de la societat actual; però, a més, contribueix
activament en el desenvolupament de la capacitat d'aprenentatge, que permetrà a
l'alumnat adquirir les competències i les habilitats necessàries per al
desenvolupament d'activitats complexes, i de la capacitat d'aprendre al llarg de tota
la vida; així doncs, té en compte els quatre principis de l'educació: universalitat,
humanitat, civilitat i autonomia, i afavoreix una educació integral.
• Geograﬁa. 2n Batxillerat: transmetre la idea de responsabilitat dins de la
societat, ja que l'ésser humà és el principal agent de transformació del medi
natural: d'aquesta manera, aquesta assignatura participa molt profundament
en la formació en valors.

• Cultura Audiovisual. 1r i 2n Batxillerat: iniciar els estudiants en la fabricació de les
seves pròpies imatges i productes audiovisuals.
• Arts Escèniques (2n Batxillerat): potenciar la formació integral de l'individu i incidir
en la seva formació humanística i artística.
• Disseny. 2n Batxillerat: capacitar l'alumnat per a la comprensió i el gaudi del seu
entorn i per desenvolupar la creativitat i el pensament divergent, ja que es potencia la
capacitat per produir respostes múltiples davant un mateix estímul.
• Anàlisi Musical. 1r i 2n Batxillerat: aprofundir en les diferents estructures de què
han fet ús els compositors al llarg de la història i que en molts casos han generat les
denominades formes tipus o formes històriques i anàlisi dels elements que
constitueixen la forma musical, la seva evolució i com s'ha buscat al llarg de la història
que l'estructura de les obres afavoreixi la comunicació amb el públic.
• Segona Llengua Estrangera. 1r i 2n Batxillerat: desenvolupar en l'alumnat la
capacitat d'integrar i de posar en joc les actituds, els coneixements i les destreses que
li permetin comunicar-se en situacions especíﬁques en el món real.
• Tecnologia Industrial. 1r i 2n Batxillerat: desenvolupar un paper fonamental en la
formació dels nostres alumnes en aquesta societat, ja que és un entorn en què
conﬂueixen de manera natural la ciència i la tècnica. La tecnologia respon al saber
com fem les coses i per què les fem, fet que es troba entre el coneixement de la
naturalesa i el saber fer del món de la tècnica.
• Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 1r i 2n Batxillerat:
prepara
l'alumnat per sortir-se'n en un marc adaptatiu; més enllà d'una simple alfabetització
digital centrada en l'ús d'eines que quedaran obsoletes en un curt termini de temps,
és necessari dotar dels coneixements, les destreses i les aptituds per facilitar un
aprenentatge permanent al llarg de la vida, de manera que l'alumnat es pugui adaptar
amb versatilitat a les demandes que sorgeixin en el camp de les TIC.
• Dibuix Artístic. 1r i 2n Batxillerat: aporten coneixements teòrics, tècnics i estètics,
fomentant un pensament divergent. L'aprenentatge estètic s'ha de dur a terme sobre
bases teòriques i pràctiques, fomentant la creativitat, l'esperit de recerca i la formació
permanent.
• Dibuix tècnic. 1r i 2n Batxillerat: dotar l'estudiant de les competències necessàries
per poder-se comunicar gràﬁcament amb objectivitat en un món cada vegada més
complex, que requereix el disseny i la fabricació de productes que resolguin les
necessitats presents i futures.

• Educació Física: desenvolupar en les persones la seva competència motriu, entesa
com la integració dels coneixements, els procediments, les actituds i els sentiments
vinculats sobretot a la conducta motora; per a la seva consecució no n'hi ha prou amb
la mera pràctica, sinó que és necessària l'anàlisi crítica que ﬁanci les actituds i els
valors referenciats al cos, al moviment i a la relació amb l'entorn; d'aquesta manera,
l'alumnat arribarà a controlar i a donar sentit a les pròpies accions motrius,
comprendrà els aspectes perceptius, emotius i cognitius relacionats amb tals accions
i gestionarà els sentiments que s'hi vinculen, a més d'integrar coneixements i
habilitats transversals com el treball en equip, el joc net, el respecte de les normes i la
seguretat, entre d'altres.
• Anatomia Aplicada. 1r Batxillerat: comprendre el cos humà i la motricitat humana
en relació amb les manifestacions artístiques corporals i amb la salut.
• Cultura Cientíﬁca. 1r Batxillerat: el desenvolupament social, econòmic i tecnològic
d'un país, la seva posició en un món cada vegada més competitiva i globalitzat, així
com el benestar dels ciutadans en la societat de la informació i del coneixement,
depenen directament de la seva formació intel·lectual i, entre altres, de la seva cultura
cientíﬁca.
• Volum. 1r Batxillerat: capacita per comprendre que la forma, la mida, el color i
l'acabat ﬁnal de gran part dels objectes que produeix l'home estan determinats, en
gran mesura, pels materials amb què estan construïts, la funció, l'ús i l'entorn cultural
o pels signiﬁcats i els valors que els vulguem atorgar.
• Llenguatge i Pràctica Musical. 1r Batxillerat: es concep com una continuació de la
formació musical rebuda per l'alumnat a l'etapa educativa anterior, que li permet
ampliar, desenvolupar i aplicar, amb autonomia i en contextos diversos, els
coneixements i les capacitats que contribueixen a l'adquisició d'una cultura musical
sòlida.
• Ciències de la Terra i del Medi Ambient. 2n Batxillerat: facilitar la formulació de
solucions integradores entre desenvolupament i medi ambient, tot permetent establir
una gestió sostenible del nostre planeta que eviti greus problemes ambientals.
• Fonaments d'Administració i Gestió. 2n Batxillerat: estimular les destreses i les
habilitats dels estudiants necessàries per transformar idees en projectes, a través d'un
estudi profund de les variables per a la posada en marxa d'un negoci i la seva viabilitat
futura.
• Història de la Música i de la Dansa. 2n Batxillerat: proporcionar a l'alumnat una
visió global del lloc que ocupen ambdues disciplines en la història de l'art i dotar-lo de
fonaments de comprensió, anàlisi i valoració de les creacions i de criteris per establir
judicis estètics sobre elles, així com facilitar-los l'adquisició d'horitzons culturals més
ambiciosos.

• Imatge i So. 2n Batxillerat: promoure la formació de ciutadans crítics, responsables i
autònoms per a la utilització, amb solvència i responsabilitat, de les tecnologies de la
informació i la comunicació, així com el desenvolupament durant la seva formació de les
competències comunicatives, digitals i tecnològiques necessàries per elaborar determinats
productes audiovisuals i multimèdia amb criteri estètic i sensibilitat artística.
• Psicologia. 2n Batxillerat: madurar com a ésser humà per entendre la conducta d'aquells
amb qui es conviu i desenvolupar estratègies per resoldre les qüestions que poden aparèixer
en la seva vida personal i laboral.
• Tècniques d'Expressió Graﬁcoplàstica. 2n Batxillerat: pretén que l'alumnat adquireixi el
coneixement i l'aplicació dels recursos, les tècniques, els mètodes i les aplicacions
instrumentals que han emprat, i segueixen emprant, els artistes al llarg de la història.
• Història de la Filosoﬁa. 2n Batxillerat: contribueix a l'educació de persones autònomes,
amb capacitat de pensament crític i propi; contribueix al desenvolupament personal i a la
formació de la pròpia identitat, ja que planteja a l'alumnat qüestions de signiﬁcat profund sobre
la seva pròpia existència i el marc social en què es desenvolupa, permetent-li una capacitat de
participació més gran en els processos socials, culturals i econòmics en què està immers i en
els canvis de la societat actual; a més, contribueix activament en el desenvolupament de la
capacitat d'aprenentatge.

4.1. ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS

4.1.1. Matemàtiques. 1r i 2n Batxillerat
Blocs

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Continguts llei
Planiﬁcació del procés de resolució
de problemes. Estratègies i
procediments posats en pràctica:
relació amb altres problemes
coneguts, modiﬁcació de variables,
suposar el problema resolt, etc.
Anàlisi dels resultats obtinguts.
Elaboració i presentació oral o
escrita d'informes cientíﬁcs escrits.

Anàlisi. Interpretar i representar
gràﬁques de funcions reals tenint en
compte les seves característiques i la
relació amb fenòmens socials.

Continguts bullying

Procés aplicat al bullying.

Interpretar dades
estadístiques sobre

Estadística i probabilitat. Interpretar la
possible relació entre dues variables i
quantiﬁcar-les.

l'assetjament escolar.

4.1.2. Matemàtiques aplicades a les
Ciències Socials. 1r i 2n Batxillerat
Blocs

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Continguts llei
Planiﬁcació del procés de resolució
de problemes. Estratègies i
procediments posats en pràctica:
relació amb altres problemes
coneguts, modiﬁcació de variables,
suposar el problema resolt, etc.
Anàlisi dels resultats obtinguts.
Elaboració i presentació oral o
escrita d'informes cientíﬁcs escrits.

Interpretar i representar gràﬁques de
funcions reals tenint en compte les
seves característiques i la relació
amb fenòmens socials.

Continguts bullying

Procés aplicat al bullying.

Interpretar dades
estadístiques sobre

Estadística i probabilitat. Interpretar la
possible relació entre dues variables i
quantiﬁcar-les.

l'assetjament escolar.

4.1.3. Llengua Castellana i Literatura. 1r i 2n Batxillerat
Blocs

Continguts llei
Comunicació oral: escoltar i parlar.

Bloc 1

Bloc 2

Comunicació escrita: llegir i escriure.

Bloc 3

Coneixement de la llengua.

Bloc 4

Educació literària.

Continguts bullying
Importància de la
comunicació, denunciar
situacions de bullying,
expressió assertiva dels
drets...

Textos tema.

Composició de frases, guió
en les activitats de les
sessions del Concurs ONCE
contra l'assetjament escolar.
Valors vinculats a la
convivència en els textos
literaris.

4.1.4. Primera Llengua Estrangera. 1r i 2n Batxillerat
Blocs

Blocs

Continguts llei

Comprensió de textos orals i escrits.

Textos sobre l'assetjament
escolar. Campanyes de
sensibilització internacionals.

Producció de textos orals i escrits:
expressió i interacció.

Traducció del guió.

1y3

Blocs
2y3

Continguts bullying

4.1.5. Llatí. 1r i 2n Batxillerat
Blocs

Continguts llei
Llengua,
sistemes
d'escriptura,
morfologia. Llegat cultural.

global

Continguts bullying
La importància de la llengua
per comunicar-nos i
evolucionar com a persona.
L'ús de les paraules en el
títol i el guió del curt.

Roma: història, cultura i civilització.

Ciutadania i convivència a
Roma, paral·lelisme amb el
centre escolar.

Textos.

Glossari sobre convivència.
Origen etimològic.

4.1.6. Fonaments de l'Art. 1r i 2n
Batxillerat
Blocs

Todos

Continguts llei

Continguts bullying

Diversitat cultural. Tractament
de les modes i la imatge física.
La imatge i l'art en qualsevol període El paper de la creació artística
(minicurt) en el tractament de
històric.
problemes socials
La música en l'art.
(assetjament). La música com a
El cine i la televisió.
mitjà d'expressió. El paper del
La tecnologia digital.
cine en l'aprenentatge de
conductes violentes i
insensibilització davant d'elles.
Ciberbullying.

4.1.7. Filosoﬁa. 1r Batxillerat
Blocs

Continguts llei

Continguts bullying

Bloc 1

Composició escrita d'arguments de
reﬂexió ﬁlosòﬁca i de discursos orals,
fent servir les regles bàsiques de la
retòrica i l'argumentació.

Bloc 3

La veritat com a propietat de les
coses. La veritat com a propietat de
l'enteniment: coherència i adequació.

Habilitats comunicatives. La
meva veritat, la teva veritat, la
nostra veritat.

Bloc 5

Les implicacions ﬁlosòﬁques de
l'evolució. La construcció de la pròpia
identitat. La dialèctica entre
naturalesa i cultura en el procés
d'antropogènesi. Filosoﬁa i biologia.
La dialèctica entre naturalesa i cultura
en el procés de construcció de la
identitat humana.

Rols en les dinàmiques del
bullying. Identitat.

Bloc 6

Centrats en el tema que ens
ocupa.

L'ètica. Teories principals sobre la
moral humana. L'ètica com a reﬂexió
sobre l'acció moral: caràcter,
convivència i maduresa moral.
Relativisme i universalisme moral.

Educació moral i convivència
escolar.

La importància del diàleg i de la
defensa argumentativa de projectes,
ﬁnalitats i mitjans.

Habilitats comunicatives.

El disseny d'un projecte, vital i laboral.
El paper de l'estètica en el
desenvolupament del pensament
creatiu i innovador.

Compromís de canvi i millora.

La importància de l'ètica per establir
el sistema de valors en el treball. La
raó crítica com a reguladora de l'acció
humana.

Autocontrol i regulació del
comportament.

4.1.8. Història d'Espanya. 2n Batxillerat
Blocs

Bloc 0

Global

Continguts llei

El mètode històric: respecte a les
fonts i diversitat de perspectives.

L'ús de la violència en la conquesta i
la reestructuració dels territoris en
diferents moments històrics.
Principals guerres.

Continguts bullying
Importància de cercar bones
fonts de documentació. La
veracitat dels fets en els
processos de mediació. La
diversitat de perspectives,
entrevistar tots els implicats
en la cerca de la veritat i
ratiﬁcació de l'acte
d'assetjament.

L'escàs valor de la vida. Els
drets humans i la societat
democràtica i de benestar
com a grans conquestes de
la societat.

Bloc 11

La dictadura franquista (1939-1975).

Trencar les relacions de
poder-submissió que són la
base de l'assetjament
escolar.

Bloc 12

Normalització democràtica d'Espanya
i integració a Europa (des del 1975).

Valors democràtics.

4.2. TRONCALS DE L'OPCIÓ

4.2.1. Biologia i Geologia. 1r Batxillerat
Blocs

Bloc 1

Bloc 2

Continguts llei

Característiques dels éssers
vius i els nivells d'organització.

Continguts bullying
Procés d'humanització, trets que
ens diferencien dels animals,
distinció entre conducta instintiva i
conducta reﬂexiva. Diversitat
d'alternatives conductuals.

Planiﬁcació i realització de
pràctiques de laboratori.

Codi ètic. Educació moral.

La classiﬁcació i la
nomenclatura dels grups
principals d'éssers vius.

Trencar les relacions jerarquitzades.

El factor antròpic en la
conservació de la
biodiversitat.

Aspectes que cal
conservar/fomentar a les relacions
interpersonals, aspectes que cal
canviar. Responsabilitat en la
millora de la convivència escolar.

Bloc 4

Bloc 4

Les adaptacions dels
vegetals al medi.

Bloc 4

Les adaptacions dels animals
al medi.

Bloc 4

Aportacions de les noves
tecnologies a la investigació del
nostre planeta.

Igualtat. Tots els éssers vius
necessitem adaptar-nos. Tots som
vulnerables. Tots tenim dret a viure
dignament.

Responsabilitat tecnològica.
Ciberbullying.

4.2.2. Biologia. 2n Batxillerat
Blocs

Continguts llei

Continguts bullying

Bloc 1

Enzims o catalitzadors biològics:
concepte i funció.

Paper dels testimonis per
fomentar o denunciar les
situacions d'assetjament.

Bloc 3

L'expressió dels gens. Transcripció i
traducció genètiques en procariotes i
eucariotes. El codi genètic en la
informació genètica.

La conducta violenta no és
genètica, sinó apresa.
Voluntat i intencionalitat de
l'agressió..

Bloc 4

Els microorganismes com a agents
productors de malalties.

El nombre d'agressors al
centre és minoritari, però són
agents productors del
deteriorament de la
convivència i el benestar comú.

Bloc 5

L'autodefensa dels organismes. La
immunologia i les seves aplicacions.

Mesures per promoure la
convivència i estratègies per
enfrontar-se al bullying.

4.2.3. Geologia. 2n Batxillerat
Blocs

Continguts llei

Bloc 7

Riscos geològics.

Bloc 9

Geologia d'Espanya. Principals
dominis geològics.

Continguts bullying
Riscos de la convivència.
Campanya de sensibilització.
Símil entre la geologia
d'Espanya i el centre escolar. Els
espais en què es produeix el
bullying amb freqüència. L'ús
dels espais i el mal ús.

4.2.4. Física i Química. 1r Batxillerat
Blocs

Continguts llei

Continguts bullying

Bloc1

Projecte de recerca.

Cerca d'informació i
sensibilització davant
l'assetjament escolar.

Bloc 2

Dislocucions: formes d'expressar la
concentració, la preparació i
propietats col·ligatives.

El bullying, un problema
silenciat.

Bloc 7

Dinàmica. Forces.

Autocontrol de la força i
enfocar-la cap a conductes
adequades.

4.2.5. Física. 2n Batxillerat
Blocs

Bloc 1

Continguts llei
L'activitat cientíﬁca. Estratègies
pròpies de l'activitat cientíﬁca.
Tecnologies de la informació i la
comunicació.

Continguts bullying
Aplicades a l'assetjament escolar.

Bloc 3

Interacció electromagnètica.

Establir analogia entre els
elements del camp
electromagnètic i les dinàmiques
del bullying.

Bloc 4

Ones.

Expansió d'una nova ona: la veu
contra l'assetjament escolar.
Trencar la llei del silenci.

Òptica geomètrica. Sistemes
òptics: lents i miralls. L'ull humà.
Defectes visuals.

Una nova mirada de l'altre.
Reconeixement de les
diferències; el mirall, un reﬂex de
la meva autoestima. Respecte a
les diferències visuals.

Bloc 5

4.2.6. Química. 2n Batxillerat
Blocs

Continguts llei

Continguts bullying

L'activitat cientíﬁca.

Procés aplicat a l'assetjament
escolar.

Bloc 2

Origen i evolució dels
components de l'univers.
Classiﬁcació dels elements.
Propietats dels elements.

Símil entre la taula periòdica i
els alumnes de l'aula. Les
relacions i les propietats dels
elements i les dels alumnes.

Bloc 3

Reaccions químiques.

Reaccions a tota acció. Sempre
hi ha conseqüències.

Bloc 1

4.2.7. Dibuix Tècnic. 1r i 2n Batxillerat
Blocs
Bloc 1

Continguts llei
Sistemes de
Normalització.

representació.

Continguts bullying
El dibuix per representar
situacions d'assetjament escolar.
La importància de les normes.

4.2.8. Grec. 1r i 2n Batxillerat
Blocs

global

Continguts llei

Continguts bullying

Llengua, sistemes d'escriptura,
morfologia. Llegat cultural.

La importància de la llengua per
comunicar-nos i evolucionar com
a persona. L'ús de les paraules
en el títol i el guió del curt.

4.2.9. Economia. 1r Batxillerat
Blocs

Bloc2

Continguts llei
Divisió tècnica del treball,
productivitat i
interdependència.

Bloc 3

L'equilibri del mercat.

Bloc 6

Analitzar i valorar les causes i les
conseqüències de la
globalització econòmica, així
com el paper dels organismes
econòmics internacionals en la
seva regulació.

Continguts bullying
Aprendre a treballar en equip, a
valorar la diversitat de talents, els
valors com a productivitat humana,
etc.
Símil entre el mercat i el centre
escolar i anàlisi dels efectes que el
bullying té en el seu equilibri.

Analitzar i valorar les causes i les
conseqüències de l'assetjament
escolar, així com el paper dels
espectadors, docents i familiars en
la seva regulació.

4.2.10. Economia de l'Empresa. 2n Batxillerat
Blocs
Bloc 1

Bloc 2

Continguts llei
Valoració de la responsabilitat
social i mediambiental de
l'empresa.

Continguts bullying
Responsabilitat del centre i de la
comunitat de denunciar la
violència.

Consideració de la importància
de les petites i mitjanes empreses Diversitat i identiﬁcació de talents.
i les seves estratègies de mercat.

Bloc 3

Els conﬂictes d'interessos i les
seves vies de negociació.

Gestió de conﬂictes i procés de
presa de decisions.

Bloc 4

Procés productiu, eﬁciència i
productivitat.

Disseny d'un pla de millora de les
relacions interpersonals a l'aula.

Bloc 5

Aplicació al màrqueting de les
tecnologies més avançades.

Resolució de problemes, habilitats
socials.

4.2.11. Literatura Universal. 1r Batxillerat
Blocs

global

Continguts llei

Contenidos bullying

Processos i estratègies. Els
grans períodes i moviments de
la literatura universal.

Escriure textos sobre el bullying
emprant diverses tècniques
literàries.

4.2.12. Història del Món Contemporani. 1r Batxillerat
Blocs

Global

Continguts llei
Relacions de proletariat.
Principals guerres i conﬂictes
històrics. Causes dels fets.
Analitzar el paper de la guerra
mundial com a element de
transformació de la vida
quotidiana. Sistemes
democràtics. Societat del
benestar.

Continguts bullying
Trencar les relacions de domini i
submissió. Afavorir la igualtat.
Conseqüències i efectes d'aquests
sistemes de relació. Causes de
l'assetjament escolar. No hi ha
justiﬁcació de l'assetjament. Gestió
dels conﬂictes. Democratització
escolar (assemblea). Drets i deures
per a una convivència pacíﬁca.

Historia del Arte. 2º Bachillerato
Blocs

Continguts llei

Global

Analitzar obres d'art,
reconeixement de diferents
tècniques, l'art com a via
d'expressió, etc.

Continguts bullying
Aplicació de diferents tècniques
d'expressió artística en la
sensibilització envers
l'assetjament escolar.

4.2.14. Història de la Filosoﬁa. 2n Batxillerat
Blocs

Global

Continguts llei
Models d'home que se sustenten
en diferents civilitzacions.
Construcció de la identitat a les
diverses societats.

Continguts bullying
Reﬂexionar sobre l'ideal
antropològic, acceptar les
diferències, aspectes que
marquen la civilització.
Analfabetisme moral actual com
a base de la generalització de la
conducta violenta.

4.2.15. Geograﬁa. 2n Batxillerat
Blocs

Continguts llei

Continguts bullying

La diversitat climàtica i la
vegetació. .

Diversitat. Igualtat. Respecte.
Tolerància.

Bloc 5

Els paisatges naturals i les
interrelacions naturalesa-societat.

El paisatge escolar i les
interaccions de l'alumnat amb
l'escola.

Bloc 3

La població espanyola.

Diversitat.

Bloc 9

El sector serveis.

Serveis per denunciar el bullying,
així com per sol·licitar ajuda i
suports.

Bloc 11

Formes d'organització territorial.

Organització dels espais del centre
escolar, usos que s'hi solen donar,
espais de risc, redistribució dels
espais i millora de la convivència.

Bloc 12

Espanya a Europa i al món.

Estadístiques de bullying
d'Espanya i Europa.

Bloc 3

Cultura Audiovisual.
4.2.16. Cultura Audiovisual. 1r Batxillerat
Blocs

Bloc 1

Bloc 2

Continguts llei

Imatge i signiﬁcat.

La narració mitjançant
imatges ﬁxes (historieta
gràﬁca, presentacions).

Continguts bullying
Desmitiﬁcació de la sobrevaloració
de la imatge (rebuig per qüestions
físiques).
Usos inadequats de la imatge. La
imatge com a recurs per fer mofa o
ridiculitzar l'altre (ciberbullying). Fer
gravacions o fotos sense el
consentiment de l'altre per a ﬁnalitats
violentes.
Interpretació d'imatges de situacions
de convivència i violència.

Tractament d'imatges digitals. Concurs d'imatges (Convivència.
Bullying zero).

Bloc 4

Narrativa audiovisual.

Projecció de curts relacionats amb el
tema.

Cultura Audiovisual. 2n Batxillerat
Blocs

Bloc 1

Continguts llei
L'adequació de la música i
dels sons a les intencions
expressives i comunicatives.
Integració del so a les
produccions audiovisuals.

Continguts bullying
L'entonació en la comunicació.
Interpretació de sons plaents i
adversatius, així com els efectes que
desencadenen en les persones.

Bloc 2

Organigrames i funcions
professionals en la producció
de productes audiovisuals.

Bloc 3

L'ús responsable de la xarxa.

Ciberbullying.

Bloc 4

Publicitat de dimensió social.
Campanyes humanitàries.

Campanya de sensibilització cap a la
convivència escolar (no al bullying).

Bloc 5

Anàlisi d'imatges i
missatges multimèdia.

Localització de recursos web sobre
bullying. Anàlisi de l'ús que fan de la
imatge...

El paper de l'organigrama en la
millora de la convivència. Disciplina,
normes.

4.2.17. Arts Escèniques. 2n Batxillerat
Blocs

Bloc 1

Continguts llei

Continguts bullying

Anàlisi del rol i del
personatge: de la conducta
dramàtica a la conducta
teatral.

Identiﬁcació de personatges que
presenten conductes assertives,
passives i agressives.

Exploració dels elements en
l'expressió: personatge,
situació, acció i conﬂicte.

Trets que deﬁneixen els personatges
que presenten conductes assertives,
passives i agressives.

Exploració i desenvolupament Aspectes i factors que incideixen en
de processos: anàlisi,
la construcció de persones
caracterització i construcció
assertives, passives i agressives.
del personatge.

Bloc 3

Bloc 4

Exploració i desenvolupament
de tècniques: joc dramàtic,
improvisació, dramatització i
creació col·lectiva.

Simulacions (joc de rol) de situacions
conﬂictives amb diverses alternatives
de gestió.

Anàlisi del personatge a
partir de la situació, l'acció,
el conﬂicte, els seus
objectius i funcions.

Les persones no viuen aïllades,
s'emmarquen en una comunitat
(context) que les condiciona i inﬂueix
en la construcció de la seva identitat,
però a la vegada som agents actius
en aquest procés.

La producció i realització
d'un projecte de creació
escènica.

- La interdependència.
- El treball cooperatiu.
- Processos de presa de decisions.

Exhibició i distribució de
productes escènics.

Representació d'obres el contingut
de les quals reculli valors
civicodemocràtics que afavoreixin la
convivència escolar.

4.2.18. Disseny. 2n Batxillerat
Blocs

Bloc 1

Bloc 12

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Continguts llei
Evolució històrica i àmbits del
disseny. Comprendre que
l'activitat de dissenyar sempre
està condicionada per l'entorn
natural, social i cultural i pels
aspectes funcionals, simbòlics,
estètics i comunicatius als quals
es vulgui donar resposta.
Elements bàsics del llenguatge
visual: punt, línia, pla, color, forma
i textura. Aplicació al disseny.
Llenguatge visual. Estructura i
composició.
Fases del procés de disseny.
Plantejament i estructuració:
subjecte, objecte, mètode i
ﬁnalitat; elaboració i selecció de
propostes; presentació del
projecte. Fonaments de recerca
en el procés de disseny:
recopilació d'informació i anàlisi
de dades. Materials, tècniques i
procediments per a la realització
de croquis i esbossos gràﬁcs.

Continguts bullying
Importància de les modes,
generalització de conductes
adequades i inadequades. El
disseny aplicat a la
conscienciació social contra
l'assetjament escolar.

Aplicació d'aquests
coneixements al
desenvolupament del minicurt
sobre bullying.

Aplicació d'aquests
coneixements al
desenvolupament del minicurt
sobre bullying.

Disseny publicitari. Fonaments i
funcions de la publicitat.
Elements del llenguatge
publicitari. Programari d'il·lustració
i disseny.

Aplicació d'aquests
coneixements al
desenvolupament del minicurt
sobre bullying.

Nocions bàsiques de disseny
d'objectes.

Aplicació d'aquests
coneixements al
desenvolupament del minicurt
sobre bullying.

4.3. ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES
4.3.1. Anàlisi Musical. 1r i 2n Batxillerat
Blocs

Global

Continguts llei
Iniciació als elements
analítics. Reconèixer els
elements que intervenen en
l'estructura d'una obra
musical. Identiﬁcar processos
de tensió i distensió.
Consolidar els bons hàbits
d'escolta i de respecte.
La forma musical. Fer una
crítica o un comentari.

Continguts bullying
La rellevància de la individualitat en
el conjunt. El treball en equip.
Desenvolupament emocional. Gestió
de la tensió.
Selecció de peces musicals i anàlisi
crítica d'aquestes per al minicurt
d'assetjament escolar. La música
com a mitjà de comunicació de les
emocions.

4.3.2. Segona Llengua Estrangera. 1r i 2n Batxillerat
Blocs

Global

Continguts llei
Comprensió de textos orals.
Producció de textos orals:
expressió i interacció.
Comprensió de textos escrits.
Producció de textos escrits:
expressió i interacció.

Continguts bullying

Textos sobre l'assetjament escolar.

4.3.3. Tecnologia Industrial. 1r i 2n Batxillerat
Blocs

Global

Continguts llei
Productes tecnològics:
disseny, producció i
comercialització. Introducció a
la ciència dels materials.
Màquines i sistemes.
Procediments de fabricació.
Recursos energètics.

Continguts bullying

Símil entre procés de fabricació i
dinàmiques de bullying. Elaboració
de productes tecnològics sobre el
tema de l'assetjament escolar.

4.3.4. Tecnologies de la informació i la
comunicació. 1r i 2n Batxillerat
Continguts llei

Blocs

Ciberbullying. Responsabilitat
tecnològica. Campanyes de
sensibilització a la xarxa. Repositori
de webs sobre l'assetjament escolar.

Tots

Global

Contenidos bullying

4.3.5. Dibuix Artístic. 1r i 2n Batxillerat
Continguts llei

Blocs

Continguts bullying

Global 1r

El dibuix com a eina. La
composició i els seus
fonaments. La llum. El
clarobscur i la textura. El color.

Elaboración de diseños de dibujo
sobre el acoso escolar (imágenes).

Global 1n

La forma. Estudi i
transformació. L'expressió de la
subjectivitat. Dibuix i
perspectiva. El dibuix en el
procés creatiu.

Elaboració de dissenys de dibuix
sobre l'assetjament escolar (imatges).

4.3.6. Dibuix tècnic. 1r i 2n Batxillerat
Dibuix tècnic I
Blocs

Bloc 3

Continguts llei
El projecte: necessitat i àmbit
d'aplicació de les normes.

Continguts bullying
Disciplina. Aprenentatge de les
normes. El valor de la norma.

Dibuix tècnic II
Blocs

Continguts llei

Continguts bullying

Bloc 1

Inversió. Determinació de
ﬁgures inverses. Aplicació a la
resolució de tangències.

Identiﬁcació dels trets del bullying
per invertir-los.

Bloc 3

Elaboració d'esbossos, croquis
i plànols.

Elaborar esbossos, croquis i plànols
necessaris per a la deﬁnició d'un
projecte senzill relacionat amb la
convivència o el bullying.

4.3.7. Educació Física.. 1r Batxillerat
Blocs

Global

Continguts llei

Continguts bullying

Resoldre situacions motrius. Crear i
representar composicions corporals
col·lectives amb originalitat i expressivitat.
Solucionar de manera creativa situacions
d'oposició, col·laboració o
col·laboració-oposició. Planiﬁcar, elaborar
i posar en pràctica un programa personal
d'activitat física que incideixi en la millora
i el manteniment. Controlar els riscos.
Mostrar un comportament personal i
social responsable tot respectant-se un
mateix, els altres i l'entorn en el marc de
l'activitat física.

Resolució de conﬂictes,
treball en equip, planiﬁcar
un pla personal
d'enriquiment en valors
de convivència, controlar
els riscos, la
responsabilitat, els
moviments d'expressió
corporal en el minicurt,
èmfasi en la salut
psicològica i emocional.

4.3.8. Anatomia Aplicada. 1r Batxillerat
Blocs

Continguts llei

Bloc 5

Valorar els hàbits nutricionals, que
incideixen favorablement en la salut i
el rendiment de les activitats
artístiques corporals. Identiﬁcar els
trastorns del comportament
nutricional més comuns i els efectes
que tenen sobre la salut.

Bloc 7

Identiﬁcar les diverses accions que
permeten a l'ésser humà ser capaç
d'expressar-se corporalment i de
relacionar-se amb el seu entorn.
Diversiﬁcar i desenvolupar les seves
habilitats motrius especíﬁques amb
ﬂuïdesa, precisió i control
aplicant-les a diversos contextos de
pràctica artística.

Continguts bullying

Respectar diferències
relacionades amb la salut,
l'autoestima, l'estrès, les pors,
les fòbies, les pressions...

Aprendre a analitzar, emprar i
controlar el llenguatge corporal
tant en agressors com en
víctimes.

4.3.9. Cultura Cientíﬁca. 1r Batxillerat
Blocs

Continguts llei

Continguts bullying

Bloc 1

Procediments de treball.

Aplicat a l'assetjament escolar.

Bloc 5

Avenços tecnològics i el seu impacte
ambiental.

Conseqüències a llarg termini.
Responsabilitat moral.

4.3.10. Volum. 1r Batxillerat
Contenidos Ley

Blocs

Global

Continguts bullying
Aplicar l'expressió artística tridimensional
per dissenyar una mascota per a la lluita
contra l'assetjament escolar o
aportacions al minicurt.

Tots.

4.3.11. Llenguatge i Pràctica Musical. 1r Batxillerat
Continguts llei

Blocs

Global

Continguts bullying
Aplicats al minicurt. Elaborar
composicions musicals de denúncia de
l'assetjament escolar.

Tots.

4.3.12. Ciències de la Terra i del Medi Ambient.
2n Batxillerat
Blocs

Global

Continguts llei
Ecosistema i problemes
ambientals, contaminació. La
gestió i el desenvolupament
sostenibles..

Continguts bullying
Responsabilitat moral. Els riscos i les
conseqüències de les nostres accions
en l'entorn que ens envolta. Com fer
front als conﬂictes.

4.3.13. Fonaments d'Administració i Gestió.
2n Batxillerat
Blocs

Global

Continguts llei
Innovació empresarial. La idea de
negoci: el projecte d'empresa.
L'organització interna de
l'empresa. Forma jurídica i
recursos. Documentació i tràmits
per a la posada en marxa de
l'empresa. Gestió comercial i de
màrqueting a l'empresa.

Continguts bullying
Tots els continguts aplicats a
una empresa contra
l'assetjament escolar.
Organització, documents
d'obertura, documents de
màrqueting i sensibilització
davant l'assetjament, etc.

4.3.14. Història de la Música i de la Dansa. 2n Batxillerat
Continguts llei

Blocs

Global

Percepció, anàlisi i
documentació. La música
en diferents moments
històrics.

Continguts bullying
Aplicar els continguts procedimentals de
recerca a l'assetjament escolar.
Seleccionar peces musicals per al
minicurt.

4.3.15. Imatge i So. 2n Batxillerat
Blocs
Global

Continguts llei

Continguts bullying
Aplicació al minicurt.

Tots.

4.3.16. Psicologia. 2n Batxillerat
Blocs

Global

Continguts llei

Continguts bullying

La psicologia com a ciència. Fonaments
biològics de la conducta. Els processos
cognitius bàsics: percepció, atenció i
memòria. Processos cognitius superiors:
aprenentatge, intel·ligència i pensament.
La construcció de l'ésser humà. Motivació,
personalitat i afectivitat. Psicologia social i
de les organitzacions.

Analitzar el bullying des
d'una perspectiva
psicològica. Les aportacions
que la psicologia ha fet a
l'assetjament escolar. Trencar
amb el determinisme de la
conducte, etc.

4.3.17. Tècniques d'Expressió Graﬁcoplàstica.
2n Batxillerat
Blocs

Global

Continguts llei
Materials. Tècniques de dibuix.
Tècniques de pintura. Tècniques
de gravat i estampació. Tècniques
mixtes i alternatives.

Continguts bullying
Aplicació de les tècniques a
creacions artístiques sobre
l'assetjament escolar.

4.3.18. Història de la Filosoﬁa. 2n Batxillerat
Blocs

Global

Continguts llei
Fer l'anàlisi de fragments dels
textos. Argumentar amb claredat i
capacitat crítica. Treballs
d'organització i de recerca dels
continguts. Plantejament ètic en
diferents autors.

Continguts bullying

Aplicar els continguts
procedimentals de recerca i el
plantejament èticomoral al
tema de l'assetjament escolar.

NORMATIVA

Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de
l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat.

Aquest contingut ha estat elaborat pels especialistes del Departament de Psicologia
Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Múrcia:
María Inmaculada Méndez Mateo
María de los Ángeles Hernández Prados
Antonio Pérez Manzano

