
Objectius	  curriculars	  que	  es	  promouen	  principalment	  mitjançant	  Gènere	  (Primària)	  
	  

Àrea	   Objectiu	  curricular	  
Àmbit	  de	  llengües	   § Valorar	  la	  realitat	  multilingüe	  i	  multicultural	  de	  la	  nostra	  societat	  com	  a	  font	  de	  riquesa	  personal	  i	  col·∙lectiva,	  prendre	  consciència	  de	  la	  importància	  del	  domini	  de	  llengües	  en	  un	  món	  

cada	  cop	  més	  global	  i	  utilitzar	  amb	  progressiva	  autonomia	  tots	  els	  mitjans	  al	  seu	  abast,	  incloent-‐hi	  les	  TIC,	  per	  obtenir	  informació	  i	  per	  comunicar-‐se,	  evitant	  els	  estereotips	  lingüístics	  
que	  suposen	  judicis	  de	  valor	  i	  prejudicis	  classistes,	  racistes	  o	  sexistes.	  

§ Desenvolupar	   la	   competència	   comunicativa	   oral	   i	   escrita	   en	   totes	   les	   llengües	   de	   l’escola	   per	   comunicar-‐se	   amb	  els	   altres,	   per	   aprendre,	   per	   expressar	   les	   opinions	   i	   concepcions	  
personals,	  apropiarse	  i	  transmetre	  les	  riqueses	  culturals	  i	  satisfer	  les	  necessitats	  individuals	  i	  socials.	  

§ Desenvolupar	   la	   competència	   en	   la	   llengua	   catalana	   com	   a	   vehicle	   de	   comunicació	   parlada	   o	   escrita	   per	   a	   la	   construcció	   dels	   coneixements,	   per	   al	   desenvolupament	   personal	   i	  
l’expressió	  i	  per	  a	  la	  seva	  participació	  en	  les	  creacions	  culturals.	  

Coneixement	  del	  medi	  natural	   § Plantejar-‐se,	   identificar	   i	   resoldre	   interrogants	   i	   problemes	   relacionats	   amb	   fenòmens	   i	   elements	   significatius	   de	   l’entorn	   natural,	   social	   i	   cultural,	   utilitzant	   estratègies	   de	   cerca	   i	  
tractament	  de	  la	  informació,	  i	  analitzar	  els	  resultats	  i	  plantejar	  solucions	  alternatives	  als	  problemes.	  

§ Comportar-‐se	  d’acord	  amb	  els	  hàbits	  de	  salut	   i	  higiene	  personal	  derivats	  del	  coneixement	  del	  cos	  humà,	  mostrant	  una	  actitud	  d’acceptació	  crítica	   i	  de	   respecte	  per	   les	  diferències	  
individuals	  (edat,	  sexe,	  característiques	  físiques	  i	  personalitat).	  

§ Participar	  activament	  en	  el	  treball	  en	  grup,	  adoptant	  una	  actitud	  responsable,	  solidària,	  cooperativa	  i	  dialogant,	  argumentar	  les	  pròpies	  opinions	  i	  contrastar-‐les	  amb	  les	  dels	  altres,	  
respectant	  els	  principis	  bàsics	  del	  funcionament	  democràtic.	  

§ Prendre	  consciència	  de	  pertinença	  a	  diferents	  àmbits	  socials	  i	  culturals,	  reconèixer	  la	  diversitat	  com	  a	  element	  enriquidor	  de	  la	  convivència	  i	  respectar	  la	  igualtat	  de	  drets	  i	  deures	  de	  
les	  persones,	  reconeixent	  les	  pròpies	  responsabilitats.	  

Educació	  artística	   § Comprendre	  que	  les	  manifestacions	  artístiques	  i	  culturals	  estan	  fetes	  per	  homes	  i	  dones	  i	  per	  a	  la	  gent,	  i	  que	  representen	  les	  seves	  experiències.	  
§ Participar,	  generar	  i	  afavorir	  l’intercanvi	  d’opinions,	  experiències,	  idees	  i	  valoracions	  i	  incorporar	  en	  el	  procés	  creatiu	  propi	  i	  dels	  altres	  aspectes	  de	  la	  pròpia	  experiència	  o	  inquietud.	  
§ Valorar	   i	   gaudir	  de	   la	   interacció	  en	  el	   grup	   i	   el	   cooperativisme,	   tot	  participant	   conjuntament	  en	   la	  planificació	  de	   les	   activitats	   i	   de	   la	  producció	  per	   crear	  un	   sentit	   de	   comunitat,	  

desenvolupant	  una	  relació	  de	  confiança	  en	  la	  dinàmica	  de	  les	  activitats	  i	  compartint	  amb	  els	  companys	  i	  les	  companyes	  idees,	  valoracions	  i	  projectes.	  
§ Mostrar	  curiositat	  per	  com	  les	  artistes	  i	  els	  artistes	  indaguen	  en	  el	  coneixement,	  l’experiència	  i	  la	  imaginació	  per	  fer	  música,	  arts	  escèniques	  i	  arts	  plàstiques	  i	  arts	  audiovisuals.	  	  
§ Compartir	  i	  reconstruir	  històries	  i	  pensaments	  que	  ens	  desvetllen	  les	  manifestacions	  artístiques	  i	  culturals	  i	  descobrir	  que	  poden	  influir	  en	  la	  nostra	  manera	  de	  pensar	  i	  en	  els	  nostres	  

propòsits.	  
§ Gaudir	   de	   l’aproximació	   a	   les	   manifestacions	   artístiques	   i	   desenvolupar	   una	   posició	   crítica	   i	   un	   posicionament	   pluralista	   en	   l’aproximació	   als	   artistes,	   als	   autors/ores	   i	   a	   les	  

manifestacions	  artístiques	  i	  culturals.	  
Educació	  per	  al	  desenvolupament	  
personal	  i	  la	  ciutadania	  

§ Identificar,	  acceptar	  críticament	  i	  construir	  la	  pròpia	  identitat,	  desenvolupant	  l’autoestima	  en	  tots	  els	  àmbits	  de	  la	  personalitat.	  
§ Reconèixer	  l’alteritat	  des	  de	  criteris	  d’igualtat	  i	  identificar	  les	  relacions	  d’interdependència	  amb	  els	  altres.	  	  
§ Desenvolupar	  una	  actitud	  favorable	  a	  la	  superació	  dels	  prejudicis	  i	  contrària	  a	  la	  violència	  i	  als	  comportaments	  discriminatoris.	  
§ Desenvolupar	  mecanismes	   d’autoregulació	   de	   les	   pròpies	   emocions	   i	   de	   la	   pròpia	   conducta,	   habilitats	   emocionals	   i	   de	   comunicació	   assertiva	   en	   les	   relacions	   personals	   i	   de	   grup,	  

mostrant	  actituds	  empàtiques,	  solidàries	  i	  constructives.	  
§ Actuar	  amb	  autonomia	  i	  responsabilitat	  en	  la	  vida	  quotidiana	  i	  en	  les	  relacions	  de	  grup,	  tot	  elaborant	  i	  aplicant	  valors	  i	  normes	  de	  convivència.	  
§ Identificar,	  analitzar	  i	  rebutjar	  les	  situacions	  d’injustícia	  i	  discriminació,	  per	  raó	  de	  gènere,	  origen	  o	  creences,	  sensibilitzant-‐se	  al	  davant	  de	  les	  necessitats	  de	  les	  persones	  i	  grups	  més	  

desafavorits.	  
§ Desenvolupar	  sentiments	  d’empatia	  i	  actituds	  que	  garanteixin	  el	  respecte	  i	  la	  convivència	  entre	  els	  diversos	  grups.	  

Educació	  física	   § Conèixer,	  acceptar	  i	  valorar	  el	  propi	  cos	  i	  l’activitat	  física	  com	  a	  mitjà	  d’exploració	  per	  a	  l’elaboració	  de	  l’autoimatge,	  l’autoestima	  i	  l’autoconfiança.	  
§ Explorar	  les	  possibilitats	  i	  recursos	  expressius	  del	  propi	  cos	  per	  comunicar	  sensacions,	  emocions	  i	  idees.	  
§ Participar	   en	   activitats	   físiques	   compartint	   projectes,	   establint	   relacions	   de	   cooperació	   per	   assolir	   objectius	   comuns	   sense	   discriminacions,	   per	   mitjà	   de	   la	   participació	   solidària,	  

tolerant,	  responsable	  i	  respectuosa	  i	  resolent	  els	  conflictes	  mitjançant	  el	  diàleg.	  
Matemàtiques	   	  



Objectius	  curriculars	  que	  es	  promouen	  principalment	  mitjançant	  	  Gènere	  (Secundària)	  
	  

Àrea	   Objectiu	  curricular	  
Àmbit	  de	  llengües	   § Valorar	  la	  llengua	  i	  la	  comunicació	  com	  a	  mitjà	  per	  a	  la	  comprensió	  del	  món	  dels	  altres	  i	  d’un	  mateix,	  per	  participar	  en	  la	  societat	  plural	  i	  diversa	  del	  segle	  xxi,	  per	  a	  

l’entesa	  i	  mediació	  entre	  persones	  de	  procedències,	  llengües	  i	  cultures	  diverses,	  evitant	  qualsevol	  tipus	  de	  discriminació	  i	  estereotips	  lingüístics.	  
§ Aconseguir	  la	  competència	  comunicativa	  oral,	  escrita	  i	  audiovisual	  en	  les	  llengües	  de	  l’escola	  per	  comunicar-‐se	  amb	  els	  altres,	  per	  aprendre	  (en	  la	  cerca	  i	  elaboració	  

d’informació	  i	  en	  la	  transformació	  dels	  coneixements),	  per	  expressar	  les	  opinions	  i	  concepcions	  personals,	  apropiar-‐se	  i	  transmetre	  les	  riqueses	  culturals	  i	  satisfer	  
les	  necessitats	  individuals	  i	  socials.	  

§ Aconseguir	  la	  competència	  en	  la	  llengua	  catalana	  com	  a	  vehicle	  de	  comunicació	  parlada	  o	  escrita,	  per	  a	  la	  construcció	  dels	  coneixements,	  per	  al	  desenvolupament	  
personal	  i	  l’expressió	  i	  per	  a	  la	  seva	  participació	  en	  les	  creacions	  culturals.	  

Ciències	  de	  la	  naturalesa	   § Comprendre	   les	  grans	   idees	  de	   la	   ciència	   i	  utilitzar-‐les	  per	   interpretar	   fets	   rellevants	  de	   la	  vida	  quotidiana	  així	   com	  per	  analitzar	   i	   valorar	   les	   repercussions	  del	  
desenvolupament	  tecnocientífic.	  

§ Cooperar	  en	  grups	  socialment	  heterogenis	  en	  la	  resolució	  de	  problemes	  abordables	  amb	  els	  conceptes	  i	  procediments	  propis	  de	  les	  ciències,	  demostrant	  iniciativa	  i	  
creativitat	  en	  el	  plantejament	  de	  propostes	  i	  ajudant	  els	  companys	  i	  companyes	  en	  la	  regulació	  de	  les	  dificultats	  que	  es	  manifesten.	  

§ Tendir	  a	  actuar	  en	  funció	  d’actituds	  i	  hàbits	  favorables	  a	  la	  cura	  i	  promoció	  de	  la	  salut	  individual	  i	  comunitària	  fonamentats	  en	  els	  coneixements	  bàsics	  científics,	  
utilitzant	  estratègies	  que	  permetin	  enfrontar-‐se	  als	  riscos	  de	  la	  societat	  actual	  en	  aspectes	  relacionats	  amb	  l’alimentació,	  les	  addiccions,	  la	  sexualitat	  i	  la	  prevenció	  
de	  les	  malalties	  en	  general.	  

§ Analitzar	   críticament	  qüestions	   científiques	   socialment	   controvertides,	   argumentar	   les	  pròpies	  opinions	   tenint	   en	   compte	   les	  dels	   altres	   i	   aportant	   evidències	   i	  
raons	  fonamentades	  en	  el	  coneixement	  científic,	  i	  tendir	  a	  actuar	  de	  manera	  conseqüent,	  responsable	  i	  solidària.	  

Ciències	  socials,	  geografia	  i	  
història	  

§ Identificar	  els	  processos	  i	  mecanismes	  que	  regeixen	  els	  fets	  i	  la	  interrelació	  entre	  fenòmens	  polítics,	  econòmics,	  socials	  i	  culturals,	  conèixer	  la	  multicausalitat	  dels	  
fets	  i	  les	  seves	  conseqüències	  i	  valorar	  el	  paper	  dels	  homes	  i	  les	  dones	  com	  a	  subjectes	  individuals	  i	  col·∙lectius	  dels	  processos.	  

§ Identificar	  i	  localitzar	  en	  el	  temps	  i	  en	  l’espai	  els	  processos	  i	  esdeveniments	  rellevants	  de	  la	  història	  del	  món,	  posant	  èmfasi	  en	  Europa,	  Espanya	  i	  Catalunya.	  	  
§ Assolir	  una	  perspectiva	  global	  de	  l’evolució	  de	  la	  humanitat	  que	  faciliti	  la	  comprensió	  de	  la	  pluralitat	  i	  de	  la	  diversitat	  social	  i	  cultural	  i	  aplicar	  aquests	  coneixements	  

a	  la	  interpretació	  del	  present,	  la	  comprensió	  del	  passat	  i	  la	  construcció	  del	  futur.	  
§ Distingir	  els	  trets	  fonamentals	  de	  les	  societats	  democràtiques	  i	  valorar	  les	  consecucions	  de	  la	  
§ democràcia	  i	  la	  vigència	  dels	  drets	  humans	  individuals	  i	  col·∙lectius	  i	  de	  les	  llibertats.	  	  
§ Assumir	  els	  valors	  democràtics	  en	  la	  convivència	  escolar	  i	  de	  l’entorn,	  rebutjant	  situacions	  injustes	  i	  discriminatòries.	  

Educació	  física	   § Utilitzar	  el	  cos	  com	  a	  eina	  de	  comunicació,	  expressió	  i	  creació.	  
§ Valorar	  les	  capacitats	  individuals,	  acceptar	  les	  diferències	  individuals	  i	  potenciar	  l’afany	  de	  millora	  personal.	  
§ Mostrar	  habilitats	  i	  actituds	  de	  respecte,	  treball	  en	  equip	  i	  esportivitat	  en	  la	  participació	  d’activitats,	  jocs	  i	  esports,	  independentment	  de	  les	  diferències	  culturals,	  

socials	  i	  d’habilitat.	  
§ Adoptar	  una	  actitud	  crítica	  davant	  del	  tractament	  del	  cos,	  l’activitat	  física	  i	  l’esport	  en	  la	  societat	  actual	  i	  valorar-‐ne	  els	  aspectes	  positius.	  

Educació	  visual	  i	  plàstica	   § Emprar	  diverses	  tècniques	  i	  recursos	  artístics	  per	  representar	  de	  forma	  creativa	  la	  realitat,	  les	  idees,	  les	  emocions,	  els	  sentiments,	  les	  vivències…,	  mostrant	  les	  
adequades	  competències	  comunicatives	  i	  expressives.	  

§ Observar,	  comprendre	  i	  reflexionar	  sobre	  el	  sentit	  i	  la	  diversitat	  de	  les	  imatges	  de	  la	  cultura	  visual	  i	  mediàtica,	  mostrant	  el	  necessari	  sentit	  crític	  i	  delimitant-‐ne	  
l’origen,	  els	  canals,	  els	  àmbits	  dels	  quals	  provenen	  i	  la	  funció.	  

Educació	  per	  al	  desenvolupament	   § Conèixer	   i	   acceptar	   críticament	   la	   pròpia	   identitat,	   les	   característiques	   i	   experiències	   personals,	   desenvolupar	   l’autoestima,	   l’autogestió	   de	   les	   emocions	   i	  



personal	  i	  la	  ciutadania	   conductes	  i	  la	  presa	  de	  decisions,	  respectant	  les	  diferències	  amb	  els	  altres	  i	  desenvolupant	  la	  capacitat	  de	  diàleg	  i	  l’empatia.	  
§ Desenvolupar	  l’afectivitat	  en	  tots	  els	  àmbits	  de	  la	  personalitat	  i	  en	  les	  relacions	  amb	  els	  altres,	  des	  del	  respecte,	  la	  confiança	  i	  la	  igualtat,	  rebutjant	  els	  prejudicis,	  els	  

estereotips	  i	  les	  relacions	  basades	  en	  el	  domini	  de	  l’altre.	  	  
§ Reconèixer	  i	  desenvolupar	  actituds	  saludables,	  identificant	  les	  pràctiques	  de	  risc.	  
§ Aprendre	  a	  pensar	  i	  a	  comunicar	  els	  sentiments,	  emocions	  i	  les	  opinions	  tot	  exercitant	  les	  habilitats	  assertives,	  des	  del	  respecte	  per	  les	  diferències	  amb	  els	  altres.	  

Desenvolupar	  la	  capacitat	  d’escolta	  i	  d’exposició	  argumentada	  de	  les	  pròpies	  opinions	  i	  respecte	  per	  les	  dels	  altres.	  
§ Participar	  en	  activitats	  de	  grup	  amb	  una	  actitud	  solidària	  i	  respectuosa,	  usant	  el	  diàleg	  i	  la	  mediació	  per	  abordar	  els	  conflictes.	  
§ Reconèixer	  els	  drets	  de	  les	  dones,	  valorar	  la	  diferència	  de	  sexes	  i	  la	  igualtat	  de	  drets,	  identificant	  i	  rebutjant	  situacions	  de	  discriminació	  i	  violència	  de	  gènere.	  
§ Reconèixer	  la	  diversitat	  social	  i	  cultural	  com	  a	  enriquidora	  de	  la	  convivència,	  mostrant	  respecte	  per	  cultures	  diferents	  a	  la	  pròpia	  i	  valorant	  els	  costums	  i	  estils	  de	  

vida	  propis	  com	  a	  signes	  d’identitat	  i	  formes	  de	  cohesió	  social.	  
§ Identificar	  i	  rebutjar	  les	  situacions	  d’injustícia	  i	  discriminació,	  per	  raó	  de	  gènere,	  origen	  o	  creences,	  dins	  i	  fora	  del	  propi	  entorn,	  sensibilitzant-‐se	  al	  davant	  de	  les	  

necessitats	  de	  les	  persones	  i	  grups	  més	  desfavorits	  i	  valorant	  la	  importància	  de	  formes	  de	  cooperació	  ciutadana,	  com	  l’associacionisme	  i	  el	  voluntariat.	  
§ Identificar	  els	  trets	  bàsics	  del	  llenguatge	  de	  la	  publicitat	  i	  dels	  mitjans	  de	  comunicació	  i	  interpretar	  críticament	  els	  seus	  missatges,	  valorant	  la	  incidència	  que	  tenen	  

en	  la	  pròpia	  presa	  de	  decisions.	  
Llatí	  	   § Valorar	  els	  aspectes	  cabdals	  de	  la	  cultura	  i	  la	  civilització	  romanes	  a	  partir	  de	  la	  identificació	  de	  la	  seva	  pervivència	  en	  el	  nostre	  patrimoni	  cultural,	  artístic	  i	  

institucional.	  
Matemàtiques	   	  
Música	   § Utilitzar	  la	  veu,	  els	  instruments	  i	  el	  cos	  per	  expressar-‐se	  musicalment	  de	  forma	  creativa	  i	  personal.	  
Tecnologies	   	  
Història	  i	  cultura	  de	  les	  religions	   § Elaborar	  un	  judici	  raonat	  en	  relació	  amb	  la	  influència	  de	  les	  religions	  sobre	  la	  política,	  la	  societat,	  els	  costums	  i	  la	  moral	  de	  les	  persones	  i	  dels	  pobles.	  

§ Adquirir	  un	  pensament	  crític,	  desenvolupar	  un	  criteri	  propi	   i	  habilitats	  per	  defensar	   les	  pròpies	   idees,	  a	  través	  d’una	  argumentació	  documentada	   i	  raonada,	  així	  
com	  valorar	  les	  raons	  i	  els	  arguments	  dels	  altres.	  

Cultura	  clàssica	   § Identificar	  les	  arrels	  clàssiques	  de	  valors	  actuals	  dins	  els	  àmbits	  de	  l’educació,	  el	  pensament,	  el	  dret	  o	  la	  política,	  valorant	  els	  elements	  que	  cal	  preservar	  i	  revisar.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Continguts	  curriculars	  que	  es	  promouen	  principalment	  mitjançant	  Gènere	  (Cicle	  Inicial)	  
	  

Àrea	   Contingut	  curricular	  
Llengua	  	  i	  literatura	  catalana	   • Participació	  activa	  en	  interaccions	  amb	  el	  grup	  o	  mestre	  en	  qualsevol	  situació	  comunicativa	  de	  l’aula,	  tant	  les	  referides	  a	  gestió,	  organització,	  discussió	  dels	  problemes	  que	  sorgeixen	  en	  

el	  dia	  a	  dia,	  explicació	  de	  vivències	  personals,	  com	  les	  derivades	  de	  situacions	  d’ensenyament	  i	  aprenentatge,	  amb	  respecte	  per	  les	  normes	  que	  regeixen	  la	  interacció	  oral	  (torns	  de	  
paraula,	  to	  de	  veu,	  ritme).	  

• Comprensió	  de	  tot	  tipus	  de	  missatges	  orals	  en	  diferents	  contextos	  i	  en	  qualsevol	  dels	  escenaris	  possibles:	  activitats	  d’aula,	  situacions	  d’aprenentatge	  en	  qualsevol	  àrea	  i	  en	  la	  vida	  
quotidiana.	  

• Comprensió	  de	  les	  informacions	  més	  habituals	  de	  classe,	  de	  la	  vida	  quotidiana	  i	  dels	  textos	  vinculats	  a	  continguts	  curriculars	  en	  qualsevol	  dels	  formats	  possibles	  i	  de	  forma	  conjunta	  a	  
partir	  dels	  textos,	  imatges	  o	  esquemes.	  

• Composició	  de	  textos	  escrits,	  que	  poden	  tenir	  el	  suport	  d’imatges	  o	  esquemes,	  fets	  en	  diferents	  situacions:	  a)	  situacions	  quotidianes	  de	  l’aula	  i	  l’escola;	  b)	  experiències	  personals	  i	  
produccions	  en	  l’àmbit	  creatiu	  (contes,	  poemes,	  vivències);	  c)	  textos	  de	  treball	  produïts	  en	  qualsevol	  de	  les	  àrees	  curriculars.	  

• Valoració	  del	  progrés	  del	  dia	  a	  dia	  en	  escriptura.	  Opinió	  ajustada	  de	  les	  seves	  capacitats,	  sense	  infravalorar-‐se	  ni	  sobrevalorar-‐se.	  
Llengua	  	  i	  literatura	  castellana	   • Participació	  activa	  en	  interaccions	  amb	  el	  grup	  o	  mestre/a	  en	  qualsevol	  situació	  comunicativa	  de	  l’aula,	  respectant	  les	  normes	  que	  regeixen	  la	  interacció.	  

• Interès	  i	  respecte	  per	  les	  intervencions	  dels	  altres.	  
• Comprensió	  de	  les	  informacions	  més	  habituals	  de	  classe,	  de	  la	  vida	  quotidiana	  i	  dels	  textos	  vinculats	  a	  continguts	  curriculars	  en	  qualsevol	  dels	  formats	  possibles	  i	  a	  partir	  del	  text,	  

imatges	  o	  esquemes	  que	  els	  componen.	  
• Composició	  de	  textos	  escrits	  senzills	  produïts	  en	  diferents	  situacions:	  a)	  reescriptura	  d’explicacions	  breus;	  b)	  experiències	  personals;	  c)	  composicions	  a	  partir	  d’imatges.	  
• Escriptura	  de	  contes	  breus	  i	  altres	  textos	  basant-‐se	  en	  models	  observats	  i	  analitzats	  i	  aprofitant	  les	  emocions	  que	  provoquen	  les	  imatges	  i	  altres	  missatges	  audiovisuals. 

Llengua	  	  estrangera	   • Participació	  activa	  en	  activitats	  de	  dramatitzacions,	  explicació	  de	  contes	  dialogats	  i	  representacions	  conjuntes,	  com	  recitacions	  de	  poemes	  o	  cançons,	  mostrant	  respecte	  per	  les	  
produccions	  dels	  altres.	  

Dimensió	  plurilingüe	  i	  intercultural	  
(Llengua	  catalana	  i	  literatura,	  llengua	  
castellana	  i	  literatura,	  i	  primera	  llegua	  
estrangera)	  

• Reconeixement	  de	  la	  pròpia	  identitat	  lingü.stica	  i	  cultural	  i	  la	  de	  la	  resta	  de	  la	  classe	  a	  través	  de	  la	  biografia	  lingüística.	  
• Actitud	  crítica	  davant	  estereotips	  lingüístics	  i	  audiovisuals	  –especialment	  els	  presents	  als	  mitjans	  de	  comunicació	  que	  reflecteixen	  prejudicis	  racistes,	  classistes	  o	  sexistes.	  
• Ús	  d’un	  llenguatge	  no	  discriminatori	  i	  respectuós	  amb	  les	  diferències.	  

Coneixement	  del	  medi	  natural,	  social	  
i	  cultural	  

• Identificació	  de	  les	  parts	  del	  cos.	  	  
• Observació	  de	  diferències	  i	  semblances,	  canvi	  i	  continuïtat	  entre	  persones.	  
• Expressió	  raonada	  de	  sensacions	  personals	  i	  respecte	  davant	  les	  opinions	  dels	  altres.	  
• Reconeixement	  de	  la	  importància	  de	  la	  participació	  i	  coresponsabilitat	  en	  les	  tasques	  de	  la	  vida	  domèstica,	  escolar	  i	  social,	  superant	  estereotips	  sexistes.	  
• Observació	  dels	  canvis	  en	  les	  persones	  al	  llarg	  del	  temps.	  Reconeixement	  de	  les	  diverses	  etapes	  de	  la	  vida. 

Educació	  artística	   	  
Educació	  per	  al	  desenvolupament	  
personal	  i	  la	  ciutadania	  

	  

Educació	  física	   • Acceptació	  crítica	  de	  la	  pròpia	  realitat	  corporal	  i	  elaboració	  de	  l’autoimatge.	  
• Desinhibició	  en	  l’exteriorització	  d’emocions	  i	  sentiments	  a	  través	  del	  cos,	  el	  gest	  i	  el	  moviment.	  

Matemàtiques	   • 	  

	  
	  



Continguts	  curriculars	  que	  es	  promouen	  principalment	  mitjançant	  Gènere	  (Cicle	  Mitjà)	  
	  

Àrea	   Contingut	  curricular	  
Llengua	  	  i	  literatura	  catalana	   • Participació	  activa	   i	   col·∙laborativa	  en	   interacció	  amb	  el	   grup	  o	  mestre	  en	  qualsevol	   situació	   comunicativa	  de	   l’aula	   i	   l’escola,	   tant	   les	   referides	  a	  gestió,	  organització,	  discussió	  dels	  

problemes	  que	  sorgeixen	  en	  el	  dia	  a	  dia	   i	  explicació	  de	  vivències	  personals,	   com	   les	  derivades	  de	  situacions	  d’ensenyament	   i	   aprenentatge,	   respectant	   les	  normes	  que	   regeixen	   la	  
interacció	  oral	  (torns	  de	  paraula,	  to	  de	  veu,	  ritme).	  

• Identificació	  i	  comprensió	  de	  tot	  tipus	  de	  missatges	  orals	  en	  diferents	  contextos	  i	  en	  qualsevol	  dels	  escenaris	  possibles:	  activitats	  d’aula,	  situacions	  d’aprenentatge	  en	  qualsevol	  àrea,	  i	  
en	  la	  vida	  quotidiana.	  

• Comprensió	  de	  les	   informacions	  escrites	  més	  habituals	  de	  classe,	  de	  la	  vida	  quotidiana	  i	  dels	  textos	  vinculats	  a	  continguts	  curriculars	  en	  qualsevol	  dels	  formats	  possibles	   i	  de	  forma	  
conjunta	  a	  partir	  del	  text,	  imatges	  o	  esquemes	  que	  el	  componen.	  

• Escriptura	  de	  textos	  escrits	  o	  audiovisuals	  senzills	  produïts	  en	  diferents	  situacions:	  per	  narrar,	  descriure,	  explicar	  fets	  o	  fenòmens,	  per	  fer	  coses	  com	  receptes,	  entre	  altres.	  
• Escriptura	  de	  poemes	  per	  comunicar	  sentiments,	  emocions,	  estats	  d’ànim	  o	  records,	  utilitzant	  llenguatge	  poètic:	  adjectius,	  comparacions,	  sentits	  figurats. 

Llengua	  	  i	  literatura	  castellana	   • Participació	  activa	  en	  interaccions	  amb	  el	  grup	  o	  mestre	  en	  qualsevol	  situació	  comunicativa	  de	  l’aula,	  aportant	  idees,	  reflexionant	  sobre	  el	  que	  diuen	  els	  altres,	  arribant	  de	  forma	  guiada	  
a	  organitzar	  un	  aprenentatge	  o	  un	  tema,	  respectant	  les	  normes	  que	  regeixen	  la	  interacció.	  

• Expressió	  d’emocions	  i	  sentiments	  utilitzant	  recursos	  verbals	  i	  no	  verbals	  adequats.	  
• Composició	  de	  textos	  relacionats	  amb	  els	  temes	  treballats	  a	  classe	  i	  amb	  l’experiència	  personal:	  descripcions,	  explicacions,	  diàlegs,	  notícies,	  receptes,	  utilitzant	  procediments	  senzills	  

d’escriptura:	  pensar,	  escriure	  i	  revisar.	  
Llengua	  	  estrangera	   • Participació	  activa	  en	  els	  intercanvis	  orals:	  formulació	  de	  preguntes,	  simulacions	  i	  diàlegs,	  en	  el	  context	  de	  l’aula	  i	  pròxims	  a	  l’alumnat.	  

• Producció	  de	  missatges	  breus	  orals	  que	  permetin	  parlar	  sobre	  la	  vida	  quotidiana	  al	  centre	  o	  en	  els	  entorns	  més	  propers	  de	  l’alumnat	  tant	  en	  activitats	  individuals	  com	  en	  grup.	  
Dimensió	  plurilingüe	  i	  intercultural	  
(Llengua	  catalana	  i	  literatura,	  llengua	  
castellana	  i	  literatura,	  i	  primera	  llegua	  
estrangera)	  

• Actitud	  crítica	  davant	  estereotips	  lingü.stics	  i	  audiovisuals	  que	  reflecteixen	  prejudicis	  racistes,	  classistes	  o	  sexistes.	  
• Ús	  d’un	  llenguatge	  no	  discriminatori	  i	  respectuós	  amb	  les	  diferències.	  
• Ús	  de	  la	  llengua	  estrangera	  per	  expressar	  i	  manifestar	  sentiments	  i	  afeccions	  en	  situacions	  d’aula.	  

Coneixement	  del	  medi	  natural,	  social	  
i	  cultural	  

• Reconeixement	  de	  la	  morfologia	  externa	  del	  cos.	  
• Reconeixement	  dels	  canvis	  físics	  i	  personals	  en	  les	  diferents	  etapes	  de	  la	  vida.	  
• Expressió	  de	  sensacions	  i	  emocions	  personals,	  així	  com	  respecte	  davant	  de	  les	  dels	  altres.	  
• Valoració	  de	  la	  diversitat	  social,	  cultural	  i	  de	  gènere	  i	  respecte	  per	  les	  diferències.	  
• Identificació	  dels	   canvis	  en	   les	  persones	  al	   llarg	  del	   temps	   i	  de	   les	  diferents	  etapes	  personals.	  Ús	  de	   tècniques	  de	   registre	   i	   representació	  de	   la	  història	  pròpia	   i	  del	  passat	   familiar	  

proper.	  
• Anàlisi	  diacrònic	  o	  sincrònic	  d’algun	  fet	  social	  i	  cultural	  (habitatge,	  vestit,	  utillatge)	  en	  diverses	  cultures,	  a	  partir	  del	  treball	  cooperatiu	  i	  l’ús	  de	  les	  TIC.	  
• Identificació	  del	  paper	  dels	  homes	  i	  les	  dones,	  individualment	  i	  col·∙lectiva,	  en	  la	  història. 

Educació	  artística	   	  
Educació	  per	  al	  desenvolupament	  
personal	  i	  la	  ciutadania	  

	  

Educació	  física	   • 	  
Matemàtiques	   • 	  

	  
	  



Continguts	  curriculars	  que	  es	  promouen	  principalment	  mitjançant	  Gènere	  (Cicle	  Superior)	  
	  

Àrea	   Contingut	  curricular	  
Llengua	  	  i	  literatura	  catalana	   • Participació	  activa	   i	   col·∙laborativa,	  en	   interacció	  amb	  el	  grup	  o	  mestre	  en	  qualsevol	   situació	   comunicativa	  de	   l’aula	   i	   l’escola,	   tant	   les	   referides	  a	  gestió,	  organització,	  discussió	  dels	  

problemes	  que	   sorgeixen	  en	  el	   dia	   a	  dia,	   explicació	  de	   vivències	  personals,	   com	   les	  derivades	  de	   situacions	  d’ensenyament	   i	   aprenentatge,	   respectant	   les	  normes	  que	   regeixen	   la	  
interacció	  oral	  (torns	  de	  paraula,	  to	  de	  veu,	  ritme).	  

• Exposició	  de	  temes	  de	  manera	  ordenada	  i	  comprensible,	   i	  participar	  activament	  en	  els	  diàlegs	  o	  debats,	  aportant	   i	  defensant	  idees	  pròpies	  i	  defensant	  o	  contradient,	  si	  cal,	   les	  dels	  
altres	  amb	  arguments	  raonats,	  amb	  la	  possibilitat	  de	  fer-‐ho	  en	  presència	  d’una	  càmera.	  

• Expressió	  del	  pensament	  de	  manera	  coherent	  i	  estructurada	  per	  satisfer	  necessitats	  personals,	  escolars	  i	  socials.	  
• Comprensió	  de	   les	   informacions	  escrites	   en	  algun	  dels	   formats	   possibles	  que	   fan	   referència	   a	  qualsevol	   àmbit	  de	   l’escola	   i	   de	   la	   vida	  quotidiana	   (material	   de	   treball,	   instruccions,	  

anotacions,	  fullets	  informatius,	  documentals,	  publicitat,	  cartes,	  articles	  del	  diari,	  reportatges	  i	  entrevistes,	  entre	  d’altres).	  
• Escriure	  textos	  de	  tot	  tipus:	  contes,	  poemes,	  còmics,	  diaris	  personals,	  notícies	  i	  dramatitzacions	  senzilles,	  per	  expressar	  sentiments,	  emocions,	  estats	  d’ànim	  o	  records.	  

Llengua	  	  i	  literatura	  castellana	   • Participació	  activa	  en	  interaccions	  en	  petit	  o	  en	  gran	  grup	  aportant	  idees,	  reflexionant	  sobre	  el	  que	  diuen	  els	  altres,	  arribant	  a	  organitzar	  les	  idees	  sobre	  el	  tema	  del	  qual	  es	  parla	  i	  
poder-‐les	  explicar.	  

• Respecte	  per	  les	  formes	  que	  regeixen	  la	  interacció	  oral.	  
• Participació	  en	  debats,	  aportant	  i	  defensant	  idees	  pròpies	  de	  forma	  clara	  i	  ordenada	  i	  escoltant	  les	  idees	  dels	  altres	  per	  modificar	  les	  pròpies,	  si	  cal.	  
• Ús	  d’un	  llenguatge	  no	  discriminatori	  i	  de	  respecte	  envers	  les	  diferències.	  
• Actitud	  crítica	  davant	  de	  l’ús	  manipulatiu	  i	  discriminatori	  de	  determinades	  informacions	  en	  textos	  periodístics	  i	  publicitaris.	  

Llengua	  	  estrangera	   • Interacció	  oral	  a	  l’aula	  en	  situacions	  reals	  o	  simulacions	  amb	  progressiva	  autonomia	  i	  eficàcia.	  
• Participació	  activa	  en	  les	  interaccions	  orals	  a	  l’aula	  emprant	  la	  pronunciació,	  l’entonació,	  el	  ritme	  i	  les	  estructures	  orals	  treballades	  i	  respectant	  les	  normes	  bàsiques	  de	  comunicació	  

(torn	  de	  paraula,	  to	  de	  veu).	  
• Interacció	  en	  converses	  breus	  ja	  treballades	  en	  situacions	  de	  similitud	  a	  la	  realitat	  o	  relacionades	  amb	  la	  realitat	  escolar.	  

Dimensió	  plurilingüe	  i	  intercultural	  
(Llengua	  catalana	  i	  literatura,	  llengua	  
castellana	  i	  literatura,	  i	  primera	  llegua	  
estrangera)	  

• Actitud	  crítica	  davant	  missatges	  discriminatoris	  i	  estereotips	  que	  reflecteixen	  prejudicis	  racistes,	  classistes	  o	  sexistes.	  
• Ús	  de	  llenguatges	  no	  discriminatoris	  i	  respectuosos	  amb	  les	  diferències.	  

 
Coneixement	  del	  medi	  natural,	  social	  
i	  cultural	  

• Identificació	  de	  les	  funcions	  de	  reproducció	  i	  relació	  en	  els	  éssers	  humans	  i	  dels	  òrgans;	  aparells	  i	  sistemes	  que	  hi	  intervenen.	  Reconeixement	  de	  la	  dimensió	  afectiva	  de	  la	  sexualitat.	  
• Identificació	  dels	  canvis	  que	  comporta	  el	  creixement	  en	  el	  desenvolupament	  físic,	  personal	  i	  relacional.	  
• Valoració	  crítica	  dels	  comportaments	  individuals	  que	  afecten	  la	  salut	  dels	  altres	  i	  la	  pròpia.	  
• Valoració	  dels	  drets	  i	  deures	  ciutadans	  i	  del	  paper	  individual	  i	  col·∙lectiu	  en	  la	  construcció	  d’un	  món	  més	  just	  i	  equitatiu,	  així	  com	  de	  la	  necessitat	  d’un	  compromís	  per	  a	  la	  resolució	  de	  

problemàtiques	  socials.	  
• Rebuig	   dels	   estereotips	   i	   prejudicis,	   així	   com	   de	   les	   situacions	   d’injustícia	   i	   discriminació,	   per	   raons	   de	   gènere,	   orientació	   afectiva,	   origen	   i	   creences,	   desenvolupant	   sentiments	  

d’empatia	  i	  respecte	  amb	  els	  altres.	  
• Valoració	  de	  la	  pròpia	  història	  personal	  i	  col·∙lectiva	  per	  a	  la	  comprensió	  del	  passat	  i	  del	  present	  i	  la	  construcció	  del	  futur.	  Valoració	  de	  l’intercanvi	  intergeneracional	  d’experiències.	  
• Anàlisi	  del	  paper	  de	  les	  dones	  com	  a	  subjectes	  individuals	  o	  col·∙lectius	  de	  la	  història	  al	  llarg	  del	  temps	  i	  valoració	  de	  la	  seva	  aportació	  al	  patrimoni	  i	  a	  la	  cultura. 

Educació	  artística	   • Comprensió	  i	  comunicació	  de	  les	  maneres	  de	  viure,	  de	  les	  ideologies	  i	  de	  les	  concepcions,	  a	  través	  dels	  objectes	  i	  de	  les	  imatges.	  Percepció	  i	  comprensió	  de	  les	  atribucions	  de	  temps,	  
lloc,	  gènere	  i	  classe	  que	  desvetllen	  els	  objectes	  i	  les	  imatges	  atenent	  el	  seu	  context	  social.	  

• Recerca	  de	  les	  possibilitats	  corporals	  comunicatives	  per	  a	  una	  millor	  relació	  entre	  les	  persones.	  Recerca	  d’imatges	  que	  ens	  ofereixin	  tot	  tipus	  de	  moviment:	  anàlisi	  i	  interpretació	  
corporal.	  

• Reconeixement	  de	  la	  relació	  de	  les	  expressions	  musicals	  i	  les	  danses	  amb	  les	  idees,	  les	  emocions	  i	  les	  realitats	  socials.	  



• Comprensió	  i	  comunicació	  de	  les	  maneres	  de	  viure,	  de	  les	  ideologies	  i	  de	  les	  concepcions	  a	  través	  del	  so	  i	  del	  cos.	  
• Interès	  i	  recerca	  d’informació	  (individual	  i	  col·∙lectiva)	  sobre	  compositors,	  intèrprets,	  festivals	  de	  música	  i	  manifestacions	  musicals,	  en	  general,	  i	  la	  dansa:	  diferents	  formes	  de	  viure-‐la	  i	  

entendre-‐la.	  
Educació	  per	  al	  desenvolupament	  
personal	  i	  la	  ciutadania	  

• Identificació	  dels	  trets	  d’identitat	  i	  dels	  interessos	  personals	  i	  dels	  altres.	  Expressió	  de	  les	  emocions	  pròpies	  i	  autoregulació	  de	  la	  conducta,	  desenvolupant	  l’autoestima.	  
• Desenvolupament	  de	  les	  capacitats	  emocionals	  i	  cognitives	  de	  presa	  de	  decisions,	  valorant	  la	  dignitat,	  la	  llibertat	  i	  la	  responsabilitat,	  així	  com	  el	  desenvolupament	  de	  l’autonomia	  

personal.	  
• Identificació	  dels	  propis	  prejudicis	  i	  rebuig	  de	  comportaments	  i	  actituds	  discriminatòries	  (sexistes,	  de	  preponderància	  de	  la	  força	  física	  i	  altres	  condicions	  personals	  i	  socials)	  en	  els	  

diferents	  àmbits	  relacionals	  escolars	  i	  extraescolars.	  
• Reconeixement	  de	  les	  diferències	  de	  gènere	  com	  un	  element	  enriquidor	  de	  les	  relacions	  interpersonals.	  Valoració	  de	  la	  igualtat	  de	  drets	  d’homes	  i	  dones	  en	  les	  famílies	  i	  en	  qualsevol	  

àmbit	  personal,	  laboral	  i	  social.	  
• Valoració	  de	  les	  normes	  de	  convivència	  que	  han	  de	  regular	  les	  relacions	  socials	  a	  les	  famílies	  i	  a	  l’escola	  i	  de	  la	  transformació	  de	  la	  seva	  bona	  pràctica	  en	  hàbits	  cívics	  aplicables	  a	  

d’altres	  àmbits	  relacionals.	  
• Valoració	  i	  aplicació	  del	  diàleg	  i	  la	  mediació	  com	  a	  instruments	  per	  resoldre	  els	  problemes	  de	  convivència	  i	  els	  conflictes	  d’interessos	  en	  les	  relacions	  interpersonals.	  Desenvolupament	  

de	  la	  capacitat	  d’expressió	  d’opinions	  i	  judicis	  de	  forma	  assertiva.	  
• Identificació	  i	  desenvolupament	  de	  sentiments	  favorables	  als	  valors	  cívics	  de	  la	  societat	  democràtica	  (respecte,	  tolerància,	  participació,	  solidaritat,	  convivència,	  compromís,	  justícia,	  

igualtat,	  llibertat)	  i	  aplicació	  en	  situacions	  de	  convivència	  dins	  l’entorn	  immediat	  (família,	  veïnatge,	  amistats),	  entre	  
• iguals	  i	  en	  les	  relacions	  intergeneracionals.	  
• Reconeixement	  de	  la	  diversitat	  social,	  cultural,	  de	  gènere	  i	  d’opcions	  religioses	  i	  laiques	  que	  es	  manifesten	  a	  l’entorn	  i	  manifestació	  d’actituds	  de	  sensibilitat,	  respecte	  i	  empatia	  envers	  

costums,	  valors	  morals,	  sentiments	  i	  formes	  de	  vida	  diferents	  als	  propis.	  Reconeixement	  dels	  valors	  comuns	  en	  les	  diferents	  manifestacions	  de	  la	  diversitat	  i	  dels	  valors	  de	  les	  dones	  
que	  han	  estat	  tradicionalment	  marginats	  per	  la	  societat.	  

Educació	  física	   • Valoració	  i	  acceptació	  de	  la	  pròpia	  realitat	  corporal	  i	  la	  dels	  altres.	  
Matemàtiques	   • 	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Continguts	  curriculars	  que	  es	  promouen	  principalment	  mitjançant	  Gènere	  (Primer	  curs	  Secundària)	  

	  
	  
	  

Àrea	   Contingut	  curricular	  
Llengua	  i	  literatura	  catalana	   • Valoració	  de	  la	  interacció	  com	  a	  eina	  per	  prendre	  consciència	  dels	  sentiments	  propis	  i	  aliens,	  i	  per	  a	  la	  regulació	  de	  la	  conducta.	  

• Valoració	  de	  les	  normes	  de	  cortesia	  i	  els	  marcadors	  lingüístics	  de	  relacions	  socials,	  com	  l’ús	  i	  selecció	  de	  formes	  de	  tractament,	  convencions	  en	  el	  torn	  de	  paraula	  i	  estratègies	  
d’interacció.	  

• Coneixement	  d’autors	  i	  d’obres	  contemporànies	  o	  clàssiques,	  adequades	  a	  l’edat,	  a	  partir	  de	  les	  lectures	  comentades	  d’obres	  o	  fragments,	  de	  visionaments	  de	  materials	  audiovisuals,	  
recitació	  de	  poesies,	  representacions	  o	  audicions	  de	  poemes	  musicats.	  

Llengües	  estrangeres	   • Participació	  en	  converses	  pautades	  i	  controlades,	  en	  parella	  i	  en	  grup,	  dins	  de	  l’aula	  o	  en	  l’entorn	  escolar,	  i	  en	  simulacions	  relacionades	  amb	  experiències	  i	  interessos	  personals,	  amb	  
pronunciació	  i	  entonació	  adequades	  amb	  diverses	  finalitats	  comunicatives.	  

• Comprensió	  de	  preguntes	  i	  diàlegs	  breus	  relacionats	  amb	  les	  activitats	  habituals	  dels	  àmbits	  personal	  i	  de	  l’aula	  o	  l’entorn	  educatiu.	  
• 	  

Dimensió	  plurilingüe	  i	  intercultural	  
(Llengua	  catalana	  i	  literatura,	  llengua	  
castellana	  i	  literatura,	  i	  primera	  llegua	  
estrangera)	  

• Ús	  d’un	  llenguatge	  no	  discriminatori	  i	  respectuós	  amb	  les	  diferències.	  Ús	  de	  fórmules	  de	  cortesia	  en	  els	  intercanvis	  socials.	  
• Actitud	  crítica	  davant	  dels	  missatges	  que	  suposin	  qualsevol	  tipus	  de	  discriminació	  i	  voluntat	  de	  superar	  els	  prejudicis.	  

Ciències	  de	  la	  naturalesa	   	  
Ciències	  socials,	  geografia	  i	  
història	  

• Anàlisi	  de	  les	  formes	  de	  vida	  dels	  pobles	  prehistòrics	  (organització	  social,	  economia,	  creences,	  manifestacions	  artístiques,	  etc.)	  a	  través	  de	  les	  seves	  restes	  materials.	  
• Valoració	  dels	  factors	  que	  van	  permetre	  el	  desenvolupament	  de	  les	  primeres	  civilitzacions	  urbanes,	  tot	  identificant	  les	  relacions	  de	  causalitat	  entre	  fenòmens.	  Identificació	  d’elements	  

de	  canvi	  i	  continuïtat	  en	  les	  formes	  de	  vida	  i	  subsistència	  i	  en	  l’organització	  de	  la	  societat.	  
• Anàlisi	  d’alguns	  elements	  de	  l’organització	  social,	  política	  i	  econòmica	  de	  la	  Grècia	  clàssica.	  Identificació	  dels	  factors	  que	  van	  permetre	  la	  consolidació	  de	  l’Imperi	  romà	  i	  dels	  que	  van	  

provocar	  la	  seva	  crisi	  posterior,	  aplicant	  nocions	  de	  causalitat.	  
	  

Educació	  física	   	  
Educació	  visual	  i	  plàstica	   	  
Educació	  per	  al	  desenvolupament	  
personal	  i	  la	  ciutadania	  

	  

Llatí	  	   	  
Matemàtiques	   	  
Música	   	  
Tecnologies	   	  
Història	  i	  cultura	  de	  les	  religions	   	  
Cultura	  clàssica	   	  



Continguts	  curriculars	  que	  es	  promouen	  principalment	  mitjançant	  Gènere	  (Segon	  curs	  Secundària)	  

Àrea	   Contingut	  curricular	  
Llengua	  i	  literatura	  catalana	   • Participació	  en	  les	  interaccions	  orals,	  escrites	  i	  audiovisuals	  que	  tenen	  com	  a	  eix	  la	  construcció	  de	  la	  relació	  social	  a	  l’interior	  de	  l’aula	  i	  del	  centre.	  

• Valoració	  de	  la	  interacció	  com	  a	  eina	  per	  prendre	  consciència	  dels	  sentiments	  propis	  i	  aliens,	  i	  per	  a	  la	  regulació	  de	  la	  conducta.	  
• Valoració	  de	  les	  normes	  de	  cortesia	  i	  dels	  marcadors	  lingüístics	  de	  relacions	  socials	  com	  l’ús	  i	  selecció	  de	  formes	  de	  tractament,	  convencions	  en	  el	  torn	  de	  paraula	  i	  estratègies	  

d’interacció.	  
• Ús	  apropiat	  de	  fórmules	  lingüístiques	  i	  de	  comportament	  social	  associades	  a	  situacions	  concretes	  de	  comunicació:	  cortesia,	  acord,	  discrepància.	  
• Coneixement	  d’autors	  i	  autores	  de	  literatura	  catalana	  i	  espanyola	  –especialment	  novel·∙la	  i	  poesia–	  del	  segle	  xx	  i	  contemporanis,	  a	  partir	  de	  lectures	  comentades	  d’obres	  o	  fragments,	  

visionament	  de	  materials	  audiovisuals,	  vídeos,	  jornades	  o	  recitals	  poètics,	  assistència	  a	  representacions	  teatrals	  i	  audicions	  de	  poemes	  musicats.	  
	  

Llengües	  estrangeres	   • Participació	  en	  converses	  pautades	  de	  l’entorn	  escolar	  i	  en	  simulacions	  relacionades	  amb	  experiències	  i	  interessos	  personals,	  en	  parelles	  i	  en	  grup,	  fent	  ús	  d’estratègies	  per	  superar	  les	  
interrupcions	  i	  per	  iniciar	  i	  cloure	  intercanvis	  comunicatius,	  amb	  pronunciació	  i	  entonació	  adequades	  i	  amb	  diverses	  finalitats	  comunicatives.	  

• Participació	  en	  converses	  pautades	  i	  controlades	  en	  l’entorn	  escolar	  relacionades	  amb	  continguts	  d’altres	  àrees	  de	  coneixement,	  formulant	  preguntes	  i	  respostes	  adequades	  a	  les	  
necessitats	  de	  les	  activitats	  i	  amb	  l’ús	  d’estratègies	  de	  comunicació	  per	  resoldre	  les	  dificultats	  durant	  la	  interacció.	  

• Comprensió	  de	  preguntes	  i	  de	  missatges	  emesos	  dins	  de	  l’aula	  relacionats	  amb	  les	  activitats	  habituals	  de	  l’àmbit	  personal	  i	  de	  l’aula.	  
	  

Dimensió	  plurilingüe	  i	  intercultural	  
(Llengua	  catalana	  i	  literatura,	  llengua	  
castellana	  i	  literatura,	  i	  primera	  llegua	  
estrangera)	  

• Ús	  d’un	  llenguatge	  no	  discriminatori	  i	  respectuós	  amb	  les	  diferències.	  Ús	  de	  fórmules	  de	  cortesia	  en	  els	  intercanvis	  socials.	  
• Actitud	  crítica	  davant	  dels	  missatges	  que	  suposin	  qualsevol	  tipus	  de	  discriminació	  i	  voluntat	  de	  superar	  els	  prejudicis.	  

Ciències	  de	  la	  naturalesa	   	  
Ciències	  socials,	  geografia	  i	  
història	  

• Identificació	  dels	  elements	  estructurals	  de	  les	  societats	  actuals	  (edat,	  sexe,	  ocupació,	  mobilitat),	  caracteritzant	  especialment	  alguns	  factors	  de	  desigualtat	  social	  i	  diversitat	  cultural	  de	  
la	  societat	  europea,	  espanyola	  i	  catalana	  i	  manifestant	  respecte	  per	  la	  diversitat	  i	  riquesa	  de	  manifestacions	  culturals.	  

	  
Educació	  física	   	  
Educació	  visual	  i	  plàstica	   • Actitud	  crítica	  davant	  les	  necessitats	  de	  consum	  creades	  per	  la	  publicitat	  i	  el	  rebuig	  dels	  elements	  de	  la	  publicitat	  que	  suposin	  discriminació	  de	  gènere,	  d’edat,	  física,	  social,	  cultural,	  

racial,	  etc.	  
	  

Educació	  per	  al	  desenvolupament	  
personal	  i	  la	  ciutadania	  

	  

Llatí	  	   	  
Matemàtiques	   	  
Música	   	  
Tecnologies	   	  
Història	  i	  cultura	  de	  les	  religions	   • Reconeixement	  de	  la	  influència	  dels	  monoteismes	  jueu,	  cristià	  i	  islàmic	  sobre	  l’art,	  la	  música,	  la	  societat,	  la	  moral	  i	  les	  concepcions	  del	  món,	  al	  llarg	  del	  temps	  i	  en	  l’actualitat.	  

	  
Cultura	  clàssica	   	  



Continguts	  curriculars	  que	  es	  promouen	  principalment	  mitjançant	  Gènere	  (Tercer	  curs	  Secundària)	  

Àrea	   Contingut	  curricular	  
Llengua	  i	  literatura	  catalana	   • Participació	  en	  les	  interaccions	  orals,	  escrites	  i	  audiovisuals	  que	  tenen	  com	  a	  eix	  la	  construcció	  de	  la	  relació	  social	  a	  l’interior	  de	  l’aula	  i	  del	  centre.	  

• Participació	  en	  activitats	  de	  relació	  social	  i	  comunicació	  amb	  altres	  comunitats	  escolars,	  amb	  l’entorn	  immediat	  al	  centre	  i	  amb	  la	  societat	  en	  general	  (cartes	  al	  director,	  notícies	  per	  a	  la	  
premsa,	  ràdio	  local	  o	  web	  del	  centre).	  

• Valoració	  de	  la	  interacció	  com	  a	  eina	  per	  prendre	  consciència	  dels	  sentiments	  propis	  i	  aliens	  i	  per	  a	  la	  regulació	  de	  la	  conducta.	  
	  

Llengües	  estrangeres	   • Participació	  en	  converses	  i	  simulacions	  sobre	  temes	  quotidians	  i	  d’interès	  personal	  amb	  diverses	  finalitats	  comunicatives.	  
	  

Dimensió	  plurilingüe	  i	  intercultural	  
(Llengua	  catalana	  i	  literatura,	  llengua	  
castellana	  i	  literatura,	  i	  primera	  llegua	  
estrangera)	  

• Ús	  d’un	  llenguatge	  no	  discriminatori	  i	  respectuós	  amb	  les	  diferències.	  Ús	  de	  fórmules	  de	  cortesia	  en	  els	  intercanvis	  socials.	  
• Actitud	  crítica	  davant	  dels	  missatges	  que	  suposin	  qualsevol	  tipus	  de	  discriminació	  i	  voluntat	  de	  superar	  els	  prejudicis.	  

Ciències	  de	  la	  naturalesa	   • Interpretació	  de	  la	  funció	  de	  reproducció	  com	  a	  la	  transferència	  de	  material	  genètic.	  Les	  cèl·∙lules	  reproductores	  com	  a	  vehicle	  de	  transmissió	  dels	  caràcters	  hereditaris	  i	  la	  seva	  relació	  
amb	  el	  cicle	  biològic.	  

• Caracterització	  dels	  aparells	  genitals	  femení	  i	  masculí,	  dels	  gàmetes	  (òvuls	  i	  espermatozoides)	  així	  com	  del	  recorregut	  dels	  espermatozous	  i	  òvuls.	  Interpretació	  del	  cicle	  menstrual.	  
Caracterització	  del	  procés	  reproductiu	  (coit,	  fecundació,	  embaràs	  i	  part).	  Reconeixement	  i	  valoració	  de	  mètodes	  de	  control	  de	  natalitat:	  anticonceptius	  i	  tècniques	  de	  reproducció	  
assistida.	  

• Valoració	  dels	  canvis	  físics	  i	  psíquics	  a	  l’adolescència.	  Reconeixement	  de	  la	  diversitat	  de	  gènere.	  Identificació	  de	  malalties	  de	  transmissió	  sexual	  i	  valoració	  de	  mesures	  preventives.	  
Caracterització	  de	  la	  resposta	  sexual	  humana:	  sexe	  i	  sexualitat.	  Salut	  i	  higiene	  sexual.	  

	  
Ciències	  socials,	  geografia	  i	  
història	  

	  

Educació	  física	   	  
Educació	  visual	  i	  plàstica	   	  
Educació	  per	  al	  desenvolupament	  
personal	  i	  la	  ciutadania	  

• Identificació	  dels	  trets	  constitutius	  de	   la	  pròpia	   identitat,	   inclosa	   la	   identitat	  de	  gènere.	  Valoració	  dels	   interessos	  personals,	  del	  benestar	  propi	   i	  dels	  altres.	  Expressió	   i	  gestió	  de	   les	  
pròpies	  emocions	  i	  autogestió	  de	  les	  pròpies	  conductes.	  

• Coneixement	  i	  cura	  del	  propi	  cos,	  desenvolupant	  hàbits	  de	  salut	  i	  mobilitat	  segura	  i	  identificant	  conductes	  de	  risc.	  
• Valoració	  de	  la	  diversitat	  de	  les	  relacions	  afectives	  i	  sexuals	  des	  del	  respecte,	  la	  confiança,	  la	  igualtat	  i	  la	  capacitat	  de	  decisió,	  rebutjant	  els	  prejudicis	  i	  estereotips	  i	  les	  relacions	  basades	  

en	  el	  domini	  de	  l’altre.	  
• Reconeixement	  de	  les	  diferències	  de	  gènere	  com	  un	  element	  enriquidor	  de	  les	  relacions	  interpersonals.	  Valoració	  de	  la	  igualtat	  de	  drets	  d’homes	  i	  dones	  en	  la	  família	  i	  en	  qualsevol	  

altre	  àmbit	  de	  relació.	  
• Identificació	  i	  rebuig	  de	  comportaments	  i	  actituds	  discriminatòries	  (sexistes,	  misògines,	  homofòbiques,	  xenòfobes	  de	  preponderància	  de	  la	  força	  física)	  en	  els	  diferents	  àmbits	  

relacionals	  escolars	  i	  en	  les	  relacions	  personals	  i	  socials	  d’àmbit	  extraescolar.	  
• Reconeixement	  de	  la	  diversitat	  social,	  cultural,	  afectiva	  i	  d’opcions	  religioses	  i	  laiques	  que	  es	  manifesten	  en	  el	  nostre	  entorn	  i	  manifestació	  d’actituds	  de	  sensibilitat,	  respecte	  i	  empatia	  

envers	  costums,	  valors	  morals,	  sentiments	  i	  formes	  de	  vida	  diferents	  als	  propis,	  tot	  reconeixent	  els	  valors	  comuns.	  
• Respecte	  i	  valoració	  crítica	  per	  les	  opcions	  i	  plantejaments	  dels	  altres,	  desenvolupant	  una	  actitud	  autocrítica	  davant	  de	  les	  opcions	  i	  plantejaments	  propis	  i	  la	  capacitat	  per	  expressar	  

opinions	  i	  judicis	  de	  forma	  assertiva.	  
• Identificació,	  anàlisi	  i	  rebuig	  de	  les	  causes	  que	  provoquen	  situacions	  de	  marginació,	  desigualtat	  i	  injustícia	  social	  en	  el	  món,	  incidint	  especialment	  en	  la	  privació	  dels	  infants	  del	  dret	  a	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

l’educació.	  
	  

Llatí	  	   	  
Matemàtiques	   	  
Música	   	  
Tecnologies	   	  
Història	  i	  cultura	  de	  les	  religions	   	  
Cultura	  clàssica	   	  



Continguts	  curriculars	  que	  es	  promouen	  principalment	  mitjançant	  Gènere	  (Quart	  curs	  Secundària)	  

Àrea	   Contingut	  curricular	  
Llengua	  i	  literatura	  catalana	   • Participació	  en	  les	  interaccions	  orals,	  escrites	  i	  audiovisuals	  que	  tenen	  com	  a	  eix	  la	  construcció	  de	  la	  relació	  social	  a	  l’interior	  de	  l’aula	  i	  del	  centre.	  

• Participació	  en	  activitats	  de	  relació	  social	  i	  comunicació	  amb	  altres	  comunitats	  escolars,	  amb	  l’entorn	  immediat	  al	  centre	  i	  amb	  la	  societat	  en	  general	  (cartes	  al	  director,	  notícies	  a	  la	  
premsa,	  ràdio	  local	  o	  per	  al	  web	  del	  centre).	  

• Valoració	  de	  la	  interacció	  com	  a	  eina	  per	  prendre	  consciència	  dels	  sentiments	  propis	  i	  aliens	  i	  per	  a	  la	  regulació	  de	  la	  conducta.	  
• Coneixement	  d’obres	  i	  autors	  i	  autores	  de	  literatura	  universal	  més	  significatius	  en	  el	  temps,	  a	  partir	  de	  fragments	  comentats,	  visionament	  de	  materials	  audiovisuals	  o	  vídeos,	  

assistència	  a	  representacions	  teatrals,	  recitació	  de	  poesies,	  audicions	  de	  poemes	  musicats.	  Relació	  amb	  altres	  arts	  com	  arquitectura	  o	  pintura.	  
• Contextualització	  dels	  textos	  literaris	  treballats:	  obres,	  autors/es	  i	  períodes	  més	  representatius	  de	  la	  literatura	  catalana	  i	  castellana,	  des	  de	  l’edat	  mitjana	  a	  l’actualitat	  i	  especialment	  

del	  segle	  xx.	  
	  

Llengües	  estrangeres	   • Participació	  en	  converses,	  simulacions	  i	  debats,	  pautats	  i	  preparats,	  sobre	  temes	  dels	  àmbits	  educatiu	  i	  personal	  amb	  diverses	  finalitats	  comunicatives	  i	  fent	  ús	  de	  les	  convencions	  
habituals	  de	  cada	  cas	  i	  també	  d’estratègies	  de	  comunicació	  per	  resoldre	  les	  dificultats	  durant	  la	  interacció.	  

	  
Dimensió	  plurilingüe	  i	  intercultural	  
(Llengua	  catalana	  i	  literatura,	  llengua	  
castellana	  i	  literatura,	  i	  primera	  llegua	  
estrangera)	  

• Conscienciació	  que	  les	  llengües	  són	  elements	  que	  defineixen	  la	  identitat	  personal	  i	  col·∙lectiva,	  una	  eina	  potenciadora	  de	  la	  comunicació	  i	  l’aprenentatge	  i	  una	  porta	  oberta	  a	  la	  
comprensió	  del	  món	  i	  de	  les	  altres	  persones.	  

• Expressió	  d’emocions,	  afeccions	  i	  sentiments	  amb	  l’ús	  de	  diferents	  recursos	  verbals	  i	  no	  verbals	  de	  diverses	  llengües	  i	  cultures,	  en	  especial	  en	  les	  llengües	  estrangeres	  apreses	  a	  classe.	  
• Conscienciació	  que	  cada	  persona	  organitza	  el	  món	  i	  expressa	  sentiments	  a	  partir	  de	  la	  seva	  llengua,	  i	  que	  aprendre	  una	  llengua	  és	  també	  assumir	  aquesta	  manera	  de	  veure	  el	  món	  i	  

d’entendre	  les	  relacions	  que	  s’estableixen	  amb	  les	  persones	  i	  les	  coses.	  
• Ús	  d’un	  llenguatge	  no	  discriminatori	  i	  respectuós	  amb	  les	  diferències.	  Ús	  de	  fórmules	  de	  cortesia	  en	  els	  intercanvis	  socials.	  
• Actitud	  crítica	  davant	  dels	  missatges	  que	  suposin	  qualsevol	  tipus	  de	  discriminació	  i	  voluntat	  de	  superar	  els	  prejudicis.	  

Ciències	  de	  la	  naturalesa	  
(Biologia	  i	  geologia)	  

• Identificació	  de	  la	  variabilitat	  de	  les	  persones:	  caràcters	  hereditaris	  i	  no	  hereditaris.	  Definició	  de	  fenotip.	  Les	  cèl·∙lules	  com	  a	  vehicle	  de	  transmissió	  dels	  caràcters	  hereditaris.	  
• Caracterització	  de	  la	  teoria	  cromosòmica	  de	  l’herència	  i	  transmissió	  dels	  caràcters	  hereditaris.	  Determinació	  cromosòmica	  del	  sexe.	  
• Resolució	  de	  problemes	  senzills	  relacionats	  amb	  l’herència	  i	  amb	  l’herència	  del	  sexe.	  Identificació	  de	  malalties	  hereditàries	  i	  valoració	  del	  diagnòstic	  prenatal.	  

	  
Ciències	  de	  la	  naturalesa	  (Física	  i	  
Química)	  

	  

Ciències	  socials,	  geografia	  i	  
història	  

• Valoració	  de	  la	  transició	  cap	  a	  la	  democràcia	  a	  Catalunya	  i	  Espanya	  a	  partir	  de	  l’anàlisi	  del	  paper	  dels	  homes	  i	  les	  dones	  com	  a	  subjectes	  dels	  canvis	  històrics,	  individualment	  i	  col·∙lectiva.	  
Anàlisi	  dels	  reptes	  de	  la	  democràcia	  a	  l’actualitat.	  

	  
Educació	  física	   § 	  
Educació	  visual	  i	  plàstica	  
(optativa)	  

	  

Educació	  èticocívica	   • Acceptació	  crítica	  de	  la	  identitat	  i	  dels	  interessos	  personals,	  mostrant	  una	  actitud	  oberta	  a	  la	  transformació	  positiva.	  Expressió	  i	  control	  de	  les	  emocions	  i	  autogestió	  de	  les	  conductes,	  
aprenent	  dels	  propis	  èxits	  i	  fracassos.	  

• Reflexió	  i	  debat	  sobre	  els	  dilemes	  morals	  aplicats	  a	  conductes	  de	  risc	  que	  afecten	  la	  salut	  o	  la	  integritat	  personal	  i	  la	  dels	  altres,	  especialment	  en	  relació	  amb	  la	  sexualitat	  i	  les	  conductes	  
addictives	  i	  compulsives.	  

• Identificació	  i	  presa	  de	  consciència	  dels	  elements	  del	  context	  social	  i	  cultural,	  inclosos	  els	  mitjans	  de	  comunicació	  i	  la	  publicitat,	  que	  condicionen	  el	  propi	  sistema	  de	  valors	  i	  poden	  
influir	  en	  la	  presa	  de	  decisions,	  analitzant	  especialment	  els	  estereotips	  que	  tendeixen	  a	  imposar-‐se	  com	  a	  models	  de	  conducta.	  



	  
	  

• Reconeixement	  de	  les	  diferències	  de	  gènere	  com	  un	  element	  enriquidor	  de	  les	  relacions	  interpersonals.	  Anàlisi	  dels	  estereotips	  i	  prejudicis	  a	  l’entorn	  de	  la	  identitat	  de	  gènere.	  
Identificació	  i	  rebuig	  de	  la	  violència	  de	  gènere,	  tot	  coneixent	  els	  mitjans	  de	  prevenció	  i	  protecció.	  

• Identificació	  de	  les	  etapes	  principals	  de	  la	  conquesta	  dels	  drets	  de	  les	  dones	  i	  valoració	  de	  la	  situació	  actual	  en	  diferents	  indrets,	  analitzant-‐ne	  les	  causes.	  
• Interpretació	  del	  significat	  històric	  i	  plural	  de	  les	  pautes	  culturals	  i	  valors	  morals	  dels	  individus	  i	  les	  societats	  actuals,	  tot	  apreciant-‐ne	  la	  diversitat,	  des	  del	  reconeixement	  de	  les	  

llibertats	  i	  drets	  personals	  i	  col·∙lectius	  i	  rebutjant	  comportaments	  i	  actituds	  discriminatoris.	  
• Identificació	  i	  rebuig	  de	  situacions	  de	  marginació,	  intolerància,	  desigualtat	  i	  injustícia	  social	  en	  el	  món,	  desenvolupant	  una	  consciència	  ètica.	  
• Reflexió	  sobre	  els	  dilemes	  morals	  del	  món	  actual	  en	  els	  quals	  es	  manifestin	  plantejaments	  antropològics	  i	  ètics	  diferents,	  desenvolupant	  un	  criteri	  propi	  a	  partir	  de	  la	  posada	  en	  comú	  i	  

el	  contrast	  d’informacions,	  opinions	  i	  valors.	  
	  

Llatí	  	   • Interpretació	  i	  discussió	  dels	  referents	  institucionals	  i	  de	  la	  vida	  quotidiana	  de	  la	  civilització	  de	  Roma.	  Comparació	  i	  anàlisi	  crítica	  de	  tota	  mena	  d’estructures	  socials,	  familiars,	  
educatives.	  

	  
Matemàtiques	   	  
Música	   	  
Tecnologies	   	  
Informàtica	  (optativa)	   	  
Història	  i	  cultura	  de	  les	  religions	   	  
Cultura	  clàssica	   • Anàlisi	  d’aspectes	  de	  la	  vida	  quotidiana	  (lleure,	  costums,	  relacions	  familiars	  i	  socials)	  entre	  els	  grecs	  i	  els	  romans	  a	  partir	  de	  reconstruccions	  històriques	  en	  suports	  diversos,	  inclosos	  els	  

mitjans	  audiovisuals	  i	  les	  TIC.	  
• Caracterització	  dels	  valors,	  disposicions	  i	  costums	  fruit	  de	  l’herència	  clàssica	  en	  diversos	  camps	  (educació,	  pensament,	  dret,	  política).	  

	  


