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MEMÒRIA FINAL - CURS 2011-2012 
 
 

ÍNDEX 
 

Curs/Grup Professor/a Assignatura    Pàgina 
 
1 ESO A Rosa Llácer Ciències Socials, G i H   3 
1 ESO B Rosa Llácer Ciències Socials, G i H   4 
1 ESO C M.José Sifre Ciències Socials, G i H   5 
1 ESO D Bernat Piera  Ciències Socials, G i H   6 
1 ESO E  Ana Dalmau  Ciències Socials, G i H 7 
1 ESO F M.José Sifre Ciències Socials, G i H 8 
1 ESO G  Bernat Piera  Ciències Socials, G i H 9 
1 ESO H  Bernat Piera  Ciències Socials, G i H 10 
1 ESO I  Ana Dalmau  Ciències Socials, G i H 11 
 
2 ESO A Lourdes Pardo Ciències Socials, G i H 12 
2 ESO B M.José Sifre Ciències Socials, G i H 14 
2 ESO C Lourdes Pardo Ciències Socials, G i H 15 
2 ESO D  Bernat Piera  Ciències Socials, G i H 17 
2 ESO F  Bernat Piera  Ciències Socials, G i H 18 
2 ESO G-H  Bernat Piera  Ciències Socials, G i H  19 
 
2 ESO A Rosa Llácer Educació per a la ciutadania 20 
2 ESO B Rosa Llácer Educació per a la ciutadania 21 
2 ESO C Rosa Llácer Educació per a la ciutadania 22 
2 ESO D Marc Ferri Educació per a la ciutadania 23 
2 ESO F Marc Ferri Educació per a la ciutadania 24 
2 ESO G Marc Ferri Educació per a la ciutadania 25 
2 ESO H Marc Ferri Educació per a la ciutadania 26 
 
3 ESO A  Roderic Ortiz  Ciències Socials, Geografia 27 
3 ESO B Rosa Llácer Ciències Socials, Geografia 28 
3 ESO C Rosa Llácer Ciències Socials, Geografia 29 
3 ESO D Marc Ferri Ciències Socials, Geografia 30 
3 ESO E  Roderic Ortiz  Ciències Socials, Geografia 31 
 
4 ESO A Marc Ferri Ciències Socials, Història 32 
4 ESO B  Ana Dalmau  Ciències Socials, Història  33 
4 ESO C Marc Ferri Ciències Socials, Història 34 
 
1 BAT C  Roderic Ortiz  Història del Món Contemporani 35 
1 BAT D  Lourdes Pardo  Història del Món Contemporani 36 
 
2 BAT A Marc Ferri Història d’Espanya 38 
2 BAT B  Roderic Ortiz  Història d’Espanya 39 
2 BAT C  Lourdes Pardo Història d’Espanya 40 
2 BAT D  Roderic Ortiz  Història d’Espanya 42 
 
2 BAT C Ana Dalamau Geografia 43 
2 BAT D Ana Dalamau Geografia 44 
 
2 BAT C Lourdes Pardo Història de l’Art 45 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Rosa Mª Llacer Querol 
 
CURS: 1º d’ESO     GRUP:  A          MATÈRIA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
El grup de 1r. ESO A esta format per 21 alumnes, dels quals 3 són repetidors i no tenen 
cap interès vers aquesta ni altra assignatura però no han originat problemes conductuals 
a l’aula ni amb els seus companys. La resta d’alumnat ha anat treballant els diferents 
continguts que se’ls ha proposat mostrant molt d’interès. Alguns d’ells els hem classificat 
com alumnes d’altes capacitats: pel seu interès, treball ... 
PROBLEMES DETECTATS AL DEPARTAMENTS I AULES 
Mancança de canons en algunes aules i que aquestos estiguen connectats als ordinadors 
directament per fer servir ràpidament informació d’Internet o exposicions realitzades en 
power point. 
Mancança d’algun ordinador en alguna aula. 
Mancança d’atles petits (ed. 62) per fer servir a l’aula i que són més fàcil de transportar. 
Més potencia en les aules d’informàtica, ja que hi ha pagines que van lentes o es pengen i 
major facilitat per anar a les aules d’informàtica per a treballar mapes interactius. 
Mancança d’alguns mapes murals en valencià. 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
1 6 4 5 6 21 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Els continguts proposats a la programació els hem treballat mitjançant el llibre de text de 
l’editorial ECIR i amb fotocopies preparades d’activitats d’ampliació per a determinats 
continguts a treballar. , així com també hem realitzat l’atenció i adaptació a la diversitat 
de l’alumnat diferenciant mitjançant la realització o no d’activitats de reforç, consolidació 
i les d’ampliació. 
 L’ordre d’execució dels continguts ha estat quasi similar al del llibre de text i en la part 
de geografia física s’ha donat més importància a la geografia d’Espanya i de la Comunitat 
Valenciana, ja que en 3r. de l’ESO es dona més importància a la geografia mundial 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
No s’han realitzat per mancança de temps i per recolzament a la proposta del claustre de 
no realitzar sortides extraescolars. 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
En aquest curs ens plantegem potenciar el respecte a la conservació dels nostres paisatges 
i de la natura, el respecte al patrimoni històric i artístic, així com la coeducació o el treball 
en grup respectant no sols les diferencies de sexe sinó també econòmiques, racials, socials. 
Es potenciarà diàriament la lectura del diferents apartats ja explicats per la professora. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Rosa Mª Llacer Querol 
 
CURS: 1º d’ESO     GRUP: B      MATÈRIA: GEOGRAFIA I HISTORIA 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
El grups de 1º d’ESO B està format per 9 alumnes amb gran diversitat cognitiva i alguns 
d’ells amb informe aci’s. El nivell d’aquestos alumnes és molt baix tant en comprensió 
escrita com lectora per la qual cosa hem tingut que adaptar el material i utilitzar el llibre 
de text més com una eina per reforçar la lectura i assolir alguns conceptes i les activitats 
que realitzaven era en dossiers més adaptats ales seues necessitats. 
Malgrat la diversitat d’alumnat ha estat un grup que ha treballat durant tot el curs i ha 
acollit positivament totes les activitats que els proposaves. 
Els alumnes han estat respectuosos amb el professorat. 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 2 6 1 0 9 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
Els continguts que hem treballat ha estat els mateixos del llibre de text de la ed. ECIR i en 
el mateix ordre però amb dossiers d’activitats adaptats al seu nivell.  
Hem treballat sobretot més activitats visuals i practiques com la realització de mapes 
d’Espanya i de la comunitat valenciana, hem vist algun vídeo sobre les diferents 
civilitzacions antigues com d’egipte, Mesopotamia, Grècia i Roma, hem elaborat una 
maqueta d’una casa romana. 
Hem intentat que les diferents unitats didàctiques col·laboren a l’adquisició dels objectius 
proposats, del vocabulari propi de la matèria i de les competències bàsiques. També hem 
procurat assolir unes tècniques de treball pròpies de la matèria. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
Havien proposat amb els alumnes de primer visitar el museu de prehistòria de valència, 
aquesta al final no s’ha realitzat per solidaritat amb la decisió de l’equip docent del centre 
de no realitzar cap activitat extraescolar.  
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
Cada unitat didàctica ja ha estat adaptada a les característiques específiques del grup 1r 
E.S.O. B. per ser un grup de doble lletra, amb el qual treballarem més la lectura, la 
comprensió lectora i l’escriptura. 
Hem facilitat dossiers més senzills als alumnes que demostren un ritme d’aprenentatge i 
assimilació diferent a la resta del grup. 
Dia a dia a l’aula s’ha anat donant resposta a les necessitats educatives dels alumnes, a 
través dels continguts, activitats d’ensenyament-aprenetatge, metodologia, recursos i sent 
coherent amb les activitats d’avaluació, per tant els grups de doble lletra tindran també 
una adaptació no sols en el tipus de proves a realitzar sinó també amb la pròpia avaluació, 
valorant molt positivament els apartats de procediment i actitud en aquelles persones que 
treballen diàriament i s’esforcen dia a dia. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Mª JOSÉ SIFRE SIFRE 
 
CURS: 1r                                    GRUP: C 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
Aquest grup està compossat de 23 alumnes dels quals dos són absentistes. Al llarg del curs em 
pogut treballar la materia realitzant les activitats corresponents de cada unitat amb una 
participació prou regular de tots els alumnes. Respecte a l’actitud ha segut prou positiva, tenint 
la majoria d’alumnes prou interes en la materia i en el que he trobat major dificultat és en les 
hores dedicades a casa a l’estudi per fer els exàmens com a conseqüència del qual les notes 
resultants no han sigut tan satisfactòries com podia esperar. 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 

2 8 10 3 0 23 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Els objectius contemplats en la programació s’han aconseguit en la seua totalitat al llarg del 
curs seguint les pautes de temporalització per avaluació de les unitats pertinents. 
 
 
 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:          Bernat Piera Pellicer 
 
CURS:     1r     ESO                GRUP:      D               MATÈRIA:   Geo./Hist. 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
 
 El grup estava format per 17 alumnes. Es tractava d'un grup molt bo en general 
a excepció d’uns poquets alumnes que no han fet la feina amb constància, ni han 
estudiat el que cal. L'actitud ha estat  bona al llarg de tot el curs, encara que el grup no 
ha estat massa participatiu, tot i haver-hi uns quants alumnes molt bons d’altes 
capacitats. Dues alumnes han presentat moltes faltes d’assistència al llarg de tot el 
curs, una de les quals està repetint primer d’ESO. Una alumna a principis de febrer 
passà a un grup de reforç. 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
 4 6 2 5 16 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
            S’ha donat tot el temari durant tot el curs, repartit de la següent manera: 
 Geografia:    1a avaluació i 1/2 de la 2a. (finals de gener) 
           Història:       1/2 de la 2a. avaluació (finals de gener) i la 3a. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
                  
              No s’han realitzat eixides extraescolars al llarg d’aquest curs. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
 S’han utilitzat els següents recursos didàctics: mapes geogràfics i històrics, 
planisferis, esfera terrestre,vídeos de documentals relacionats amb diversos temes, 
fitxes, lectures recomanades d’interés històric sobre Alexandre el Gran, Juli Cèsar, 
Pompeia, la gran piràmide de Keops..., fotografies, revistes especialitzades, atles,  
llocs webs de Ciències Socials... 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:ANA DALMAU 
 
CURS: 1º ESO                                     GRUP: E 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
          Grupo flexible de 8 alumnos del que no se han sacado resultados positivos dada la 
apatia general , solo era receptivo el alumno Borja Carrascosa Sifre, el resto se perdian 
continuamente. Su grado de interes era mínimo. 
 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
1 6 1 0 0 8 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
El ritmo de trabajo ha sido mas lento, se ha llegado al tema de Grecia, pero se ha dado 
muy por encima. 
 
Se han dado contenidos mínimos en forma de esquemas que ellos han hecho en su 
cuaderno. 
 
 
 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 Se han visualizado los capitulos de historia de  la serie “erase una vrez el hombre” 
relacionados con el temario. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Mª JOSÉ SIFRE SIFRE  
 
CURS: 1r                                      GRUP: F 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
Aquest grup es compossa de 22 alumnes dels quals hi ha un absentiste. Ha sigut un grup prou 
complicat debut a que molts alumnes per circumstàncies diferents no han portat una continuitat 
de la programació per faltes d’assistència. En quant a l’actitud també ha sigut prou difícil ja que 
hi ha prou alumnes amb certa immaturitat que han provocat un comportament incorrecte en 
classe. Molts d’ells tampoc tenen un hàbit regular de treball, hem trobat moltes dificultats a 
l’hora de poder participar tranquilament i de forma seguida durant les explicacions ja que no 
saben mantindre l’ordre i torn de paraula i per això per aconseguir els continguts de les unitats 
ens ha costat molt més. Hi hauria que reforçar la confecció de quaderns, l’ordre del material, 
l’ordre en l’aula per poder traure més profit d’aquest grup. Tampoc dediquen moltes hores 
d’estudi per als examens però no obstant al final del curs els resultats han sigut més satisfactoris 
del que esperavem.   
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 

1 8 11 0 2 22 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Els objectius contemplats en la programació s’han aconseguit en la seua totalitat al llarg del 
curs seguint les pautes de temporalització per avaluació de les unitats pertinents. 
 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:       Bernat  Piera Pellicer 
 
CURS:      1r ESO            GRUP:    G            MATÈRIA:        Geo/Hist 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
 
 El grup estava format inicialment  per 15 alumnes, però després han hagut 
canvis: dues xiquetes han vingut procedents de grup de reforç, però no els ha anat 
massa bé. Això ha ocasionat problemes amb una altra alumna del grup que finalment 
s’ha hagut de canviar. Es tractava d'un grup molt xerraire i de notes prou fluixes en 
general, a excepció d’un alumne que ha destacat positivament per sobre dels demés. 
Això si, molt oberts, inquiets i participatius a classe, però poc estudiosos. Dos alumnes 
han presentat problemes greus de disciplina amb expulsions de l’institut i han 
abandonat , presentant absentisme. 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
2 4 6 4 1 15 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
  
           S’ha donat tot el temari durant tot el curs, repartit de la següent manera: 
 Geografia:    1a avaluació i 1/2 de la 2a. (finals de gener) 
           Història:       1/2 de la 2a. avaluació (finals de gener) i la 3a. 
 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
              No s’han realitzat eixides extraescolars al llarg d’aquest curs. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
             S’han utilitzat els següents recursos didàctics: mapes geogràfics i històrics, 
planisferis, esfera terrestre,vídeos de documentals relacionats amb diversos temes, 
fitxes, lectures recomanades d’interés històric sobre Alexandre el Gran, Juli Cèsar, 
Pompeia, la gran piràmide de Keops..., fotografies, revistes especialitzades, atles,  
llocs webs de Ciències Socials... 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:           Bernat Piera Pellicer 
 
CURS:     1r ESO             GRUP:     H              MATÈRIA      Geo/Hist 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
 
 El grup estava format inicialment  per 7 alumnes, però després han hagut 
canvis: un xiquet que faltava molt a classe i incordiava i no feia ni deixava fer res, ha 
estat canviat a un grup normal a mitjans de gener i una xiqueta ha vingut procedent 
d’un grup normal. La classe en general ha estat una lluita constant per part del 
professorat, donada la indisciplina generalitzada i les poques ganes de treballar que 
han manifestat al llarg de tot el curs. El pitjor de tot és que no han estat capaços de fer 
mai el poc de deure que els hi posava per a casa i menys encara d’estudiar res de res, 
i és que el desinterès ha estat desmesurat. En resum, aquest grup de reforç ha estat 
un patir i una desil·lusió al llarg del curs. Tan sols aprove a una xiqueta. 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
 6 1   7 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
 
            S’ha donat quasi tot el temari durant tot el curs, però adaptat al grup i ha 
quedat per  acabar el tema de Roma, repartit de la següent manera: 
 Geografia:    1a avaluació i 1/2 de la 2a. (finals de gener) 
           Història:       1/2 de la 2a. avaluació (finals de gener) i la 3a. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
              No s’han realitzat eixides extraescolars al llarg d’aquest curs. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
              
               S’han utilitzat els següents recursos didàctics: mapes geogràfics i històrics, 
planisferis, esfera terrestre,vídeos de documentals relacionats amb diversos temes, 
fitxes, lectures recomanades d’interés històric sobre Alexandre el Gran, Juli Cèsar, 
Pompeia, la gran piràmide de Keops..., fotografies, revistes especialitzades, atles,  
llocs webs de Ciències Socials... 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: ANA DALMAU 
 
CURS:  1º ESO                                   GRUP: I 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
En conjunto es un grupo receptivo y con buen nivel. 
 
Han trabajado y en general han cumplido en los deberes. 
 
La actitud  y el comportamiento ha bajado la nota de algunos  alumnos, ya que es un 
grupo que venia ya unido del colegio y por tanto todos ellos se conocian desde pequeños, 
los roles ya estanban marcados y la confianza  era mucha, hablaban entre ellos en grupo 
en voz alta y a veces era dificil hacerlos callar. 
 
La junta evaluadora ha sugerido en la evaluacion final de junio que los dividan y ubiquen 
en varios grupos ya que la mayoria de ellos no tendran problemas en relacionarse con 
otros grupos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
3 6 3 4 1 17 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Se ha completado Grecia. 
 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
Serie “Erase una vez el hombre” 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: LOURDES PARDO LLORET 
 
CURS: SEGON ESO                          GRUP: A                       MATÈRIA: CCSS 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
Ha resultat un bon curs en general, com es demostra en els resultats obtinguts, ja que nomes han 
suspès quatre alumnes. 
En l’última sessió d’avaluació la tutora va destacar el problema més important d’aquest curs 
que es la competitivitat negativa i deslleial entre algunes alumnes de la classe, per diferents 
motius, com la recerca per obtindre les millors notes (aquest aspecte nomes l’aconseguí una 
minoria ) que han desencadenat enfrontaments i diferencies entre els companys de l’aula.  
També cal destacar la falta d’educació i respecte d’un grup molt reduït d’alumnes que 
afortunadament no han afectat a la resta del curs, ni han perjudicat el desenvolupament del 
temari impartit.  
Respecte als alumnes que han obtingut pitjors resultats, comentar que a part de ser molt pocs, 
un d’ells que va vindre més tard va abandonar el curs, ja que era emigrant i se’n va tornar al seu 
país d’origen. 
Concloent, ha resultat un curs interessat per l’assignatura i que ha anat millorant els seus 
resultats al llarg de les diferents avaluacions. 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 4 8 3 2 17 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Afortunadament s’han impartit tots els temes que teníem previstos en el Departament, tant del 
apartat d’Història com els de Geografia Humana. Les dos primeres avaluacions s’impartiren els 
temes d’Història que van des de l’inici de l’Edat Mitjana fins al final de l’Edat Moderna. La 
Tercera Avaluació va correspondre als temes de demografia i urbanisme, tant a nivell nacional 
com internacional.  
Cal destacar que s’ha fet referència al llarg del curs a definicions de conceptes, explicació 
general dels continguts del temari, la realització per part dels alumnes d’activitats de cada unitat 
didàctica i de treballs individuals tant d’Història com de Geografia. 
En l’última avaluació s’ha preparat l’assignatura de Geografia que els alumnes impartiran 
durant el pròxim curs de Tercer d´ ESO. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
El dia 8/02/12 aquestos alumnes visitaren el Bus Gaudi, de la Fundació La Caixa, que es va 
situar a la  Plaça Major d’Alzira, dins d’un recorregut itinerant per distintes poblacions de la 
nostra Comunitat. Aquesta visita va ser molt gratificant, tant per a professors acompanyants 
com per als alumnes i consistia en conèixer més prop la vida i obra dels genial arquitecte 
Antoni Gaudi, destacant la seua obra “La Pedrera”. 
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ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURES... 
 
Els continguts transversals més importants han segut: 
- La igualtat de sexes.  
- El paper transcendental de la dona al llarg de la història. 
- La multiculturalitat contra el racisme 
- La valoració i defensa del Patrimoni Historicoartístic. 
- El foment de la lectura. 
- L´ educació en valors. 
- L´ educació per a la pau. 
- L´ educació vial. 
- L´ educació per a la salut. 
- L´ educació mediambiental. 
- L´ educació per al consumidor. 
Els alumnes per a realitzar els treballs individuals de cada trimestre, han tingut que recercar 
informació a través de bibliografia variada del temari impartit i d´ aquesta forma ampliar els 
continguts del llibre de text de l´ editorial ECIR. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Mª JOSÉ SIFRE SIFRE  
 
CURS: 2n                                    GRUP: B 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
Aquest grup està compossat per 10 alumnes i un absentiste. Presenta la particularitat de que hi 
ha que preparar una adaptació curricular de grup perquè és de doble lletra. A pesar de les seues 
dificultats i el que ens ha costat de mantenir al llarg del curs una certa continuitat de la matèria 
els resultats al final han sigut satisfactoris. Cap fer alussió al cas particular de l’alumne que 
necessitava una adaptació de 4t de primària en les assignatures troncals i per això realitzava 
activitats d’aquestes matèries aconseguint els seus objectius. La resta del grup ha treballat 
adaptant les unitats d’història i geografia al seu nivell mitjançant esquemes realitzats de cada 
tema pels alumnes amb la meua ajuda que consideraba apropiats als seus coneixements, 
d’aquestos esquemes realitzaven posteriorment els examens, prèviament feiem les activitats de 
repàs corresponent. En els temes que pareixien més complicats i sobretot per la falta de temps, 
ja que el treballar amb ells és molt més lent, realitzàvem lectura d’introduccions al tema i textos 
que aclariren els continguts bàsics i es puntuaven els procediments. Respecte a l’actitud ha 
habut alguns alumnes que en temes transversals que s’han tractat al llarg del curs han prestat 
molt d’interés preguntant qüestions que els interessava.  
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 

1 0 7 2 0 10 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Els objectius de l’adaptació curricular han sigut aconseguits. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
Com a temes transversals hem tractat: la fam al món, les diferències del sexe femení als països 
desenvolupats i subdesenvolupats, el multiculturalisme ( les societats masclistes), les dificultats 
al món laboral, la crisi actual, la problemàtica a nivell històric de la pesta i per tant de les 
epidèmies actuals (la SIDA), etc. 
Hem fet lectura d’alguns textos sobre la discriminació de la joventut en els centres educatius, la 
violència, etc. 
Hem vist la pel·lícula “1 franco 14 pesetas” pel tema de l’inmigració. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: LOURDES PARDO LLORET 
 
CURS: SEGON ESO                          GRUP: C                      MATÈRIA: CCSS 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
El grup ha anat evolucionant al llarg del curs, per que en un primer moment resultava millor 
però segons observarem els professors i sobre tot la tutora, va ser problemàtic i conflictiu. Tot i 
açò cal destacar que a final del curs els resultats obtinguts son òptims i nomes cinc alumnes han 
suspès  l´ assignatura.  
Ha abandonat el curs un alumne emigrant per tornar al seu país d’origen. 
Els alumnes conflictius i amb pitjor comportament han segut una minoria i s’ha tingut que 
informar per telèfon d´ açò als pares amb la comunicació de conducta contraria a les normes de 
convivència. La resta d’alumnes no ha estat d’acord amb l’actitud contraria d’aquest alumnat 
conflictiu i açò parla de la bona predisposició de la classe per aprendre i millorar els seu s 
resultats.  
Concloent també ha resultat un bon grup a pesar de ser alumnes prou parladors. 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 5 12 0 2 19 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Afortunadament s’ha impartit tot el temari que teníem previst en el Departament, tant de 
l’apartat d’Història com els de Geografia Humana. Les dos primeres avaluacions s’explicaren 
els temes d’Història que van des de l’inici de l’Edat Mitjana fins al final de l’Edat Moderna. La 
Tercera Avaluació va correspondre als temes de demografia i urbanisme, tant a nivell nacional 
com internacional.  
Cal destacar que s’ha fet referència al llarg del curs a la definició de conceptes,  
l´ explicació general dels continguts i  la realització per part dels alumnes d’activitats de cada 
unitat didàctica i de treballs individuals tant d’Història com de Geografia. 
En l’última avaluació s’ha preparat l’assignatura de Geografia que els alumnes impartiran al 
curs pròxim en Tercer d´ ESO. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
El dia 9/02/12 aquestos alumnes visitaren el Bus Gaudi, de la Fundació La Caixa, que es va 
situar en la  Plaça Major d’Alzira, dins d’un recorregut itinerant per distintes poblacions de la 
nostra Comunitat. Aquesta visita va ser molt gratificant, tant per a professors acompanyants 
com per als alumnes i consistia en conèixer més prop la vida i obra dels genial arquitecte 
Antoni Gaudi, destacant la seua obra “La Pedrera”. 
 
 



Departament de Geografia i Història 
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ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURES... 
 
Els continguts transversals més importants han segut els següents: 
- Igualtat de sexes.  
- Paper transcendental de la dona al llarg de la història. 
- Multiculturalitat: contra el racisme 
- Valoració i defensa del Patrimoni Historicoartístic. 
- Foment de la lectura. 
- Educació en valors. 
- Educació per a la pau. 
- Educació vial. 
- Educació per a la salut. 
- Educació mediambiental. 
- Educació per al consumidor. 
Els alumnes per a realitzar els treballs individuals de cada trimestre, han tingut que recercar 
bibliografia variada del temari impartit per ampliar els seus coneixements de la matèria. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:           Bernat Piera Pellicer 
 
CURS:      2n              GRUP:     D           MATÈRIA:          Geo/Hist  
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
          El grup estava format per 20 alumnes. Es tractava d'un grup molt bo en general 
a excepció d’un  alumne absentista que no l’hem conegut en tot el curs.  L'actitud ha 
estat molt bona al llarg de tot el curs, essent un grup estudiós, feiner i participatiu.  Tan 
sols dir que tres o quatre alumnes han presentat algun petit problema de disciplina, de 
deures, d’estudis, de faltes d’assistència. 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
1 2 6 10 2 20 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
             S’han aconseguit satisfactòriament tots els objectius de la programació. 
Planificant-se el curs  de la següent manera: 
 
                           Història:       1a i 2a avaluació. 
                 Geografia:    3a avaluació            
 
 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
              No s’han realitzat eixides extraescolars al llarg d’aquest curs. 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
           S’han utilitzat els següents recursos didàctics: mapes geogràfics i històrics, 
plànol d’Alzira, vídeos de documentals relacionats amb diversos temes, fitxes, lectures 
recomanades d’interés històric sobre l’Edat Mitjana, Jaume I, Els Furs, els jueus, els 
musulmans..., fotografies, revistes especialitzades, atles,  llocs webs de Ciències 
Socials... 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Bernat Piera Pellicer 
 
CURS:       2n ESO             GRUP:     F               MATÈRIA:      Geo/Hist 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
               El grup estava format per no sé ben bé quants alumnes perquè han arribat 
de nous sense vindre a classe, altres se n’han anat. Finalment jo posaré nota a 13 
alumnes, dels quals uno és absentista i encara com, perquè no es podia suportar a 
classe i feia mal als companys.  Es tractava d'un grup molt fluix en  general a excepció 
de dos alumnes que han destacat positivament. Al grup li faltava participació i interés 
en la matèria. No sabies si s’entenia el que explicaves o no. Només un alumne 
contestava i s’interessava , però casualment després fallava molt amb el deure i 
principalment en presentar-lo. Algunes persones han presentat problemes en l’excés 
de faltes d’assistència que no ha hagut manera de que me les justificaren. 
 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
1 3 7 3  13 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
                S’han aconseguit satisfactòriament tots els objectius de la programació. 
Planificant-se el curs  de la següent manera: 
 
                           Història:       1a i 2a avaluació. 
                 Geografia:    3a avaluació            
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
                 No s’han realitzat eixides extraescolars al llarg d’aquest curs. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
           S’han utilitzat els següents recursos didàctics: mapes geogràfics i històrics, 
plànol d’Alzira, vídeos de documentals relacionats amb diversos temes, fitxes, lectures 
recomanades d’interés històric sobre l’Edat Mitjana, Jaume I, Els Furs, els jueus, els 
musulmans..., fotografies, revistes especialitzades, atles,  llocs webs de Ciències 
Socials... 
 
 



Departament de Geografia i Història 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:            Bernat Piera Pellicer 
 
CURS:  2n ESO               GRUP:        G i H             MATÈRIA:      Geo/Hist 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
           Durant aquest curs s’ha donat una circumstància bastant atípica, juntar dos 
grups ben diferents en un: un de reforç amb 10 alumnes inicialment, que després a 
finals de novembre han passat a ser-ne 9, el grup “G”. Per altra banda el grup “H” de 
currículum normal de 12 alumnes inicialment i 13 a partir de finals d’octubre. Aquests 
alumnes s’ajuntaven en anglés, naturals i geografia/història i el resultat ha estat 
desastrós per als alumnes de currículum adaptat en grup perquè el seu rendiment a 
partir de la segona avaluació ha caigut en picat, mantenint-se l’interés en els alumnes 
del grup “H”.  Tot i així s’ha pogut donar tots els objectius que estaven programats i tot 
i facilitar-los, en la mesura del possible, els objectius i continguts al grup “G”, no han 
aprofitat el temps. També cal destacar que uns quants alumnes del “G” han faltat molt 
a classe al llarg de tot el curs i no m’han justificat les faltes d’assistència. 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS   SEGON ESO   G 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
 9    9 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS   SEGON ESO   H 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
 2 1 10  13 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
             S’han aconseguit satisfactòriament tots els objectius de la programació a 2n H 
i s’ha mostrat molt de  desinterés a 2n G. Planificant-se el curs  de la següent manera: 
 
                           Història:       1a i 2a avaluació. 
                 Geografia:    3a avaluació            
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
              No s’han realitzat eixides extraescolars al llarg d’aquest curs. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
              S’han utilitzat els següents recursos didàctics: mapes geogràfics i històrics, 
plànol d’Alzira, vídeos de documentals relacionats amb diversos temes, fitxes, lectures 
recomanades d’interés històric sobre l’Edat Mitjana, Jaume I, Els Furs, els jueus, els 
musulmans..., fotografies, revistes especialitzades, atles,  llocs webs de Ciències 
Socials... 
 



Departament de Geografia i Història 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Rosa Mª Llacer Querol 
 
CURS: 2º d’ESO GRUP:  A   MATÈRIA: EDUCACIÓ PER A L A CIUTADANIA 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
Es un grup de 17  alumnes amb bon nivell acadèmic en general però que alguns d’ells han 
tingut una actitud passiva, pasota vers l’assignatura. Tenint en compte que aquesta 
assignatura és molt participativa i en la qual realitzem molts comentaris d’opinions sobre 
els diferents temes de la nostra societat i debats, que alguns companys no participaren a 
suposat un problema. 
Llevat d’uns pocs alumnes tots han realitzat diàriament les activitats encomanades. 
La relació amb la professora ha estat respectuosa. 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 1 7 9 0 17 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Hem realitzat dos unitats didàctiques per avaluació del llibre de text d’Educació per a la 
Ciutadania de la ed. Òxford. 
També hem ampliat la informació amb el treball de varies pagines web per a temes com 
els dels drets humans i hem analitzat críticament la informació d’alguns vídeos de youtobe 
sobre els drets humans, així com els propis alumnes han realitzat el seu propi treball sobre 
els drets humans 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
Per decisió del claustre ens hem solidaritzat amb la no realització de cap activitat 
extraescolar. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
En aquesta assignatura és molt important el tractament dels temes transversals ja que son 
la fonamentació principal d’aquesta assignatura, podríem dir que no són transversals si 
que són el nexe i el centre de tots els continguts treballats. 
 
En quan al foment de la lectura, ho hem fet mitjançant la lectura de documents sobre els 
diferents conceptes treballats en les unitats didàctiques. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Rosa Mª Llacer Querol 
 
CURS: 2 d’ESO GRUP: B  MATÈRIA: EDUCACIÓ PER A LA C IUTADANIA 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
El grup està format per 10 alumnes, del quals una alumna es absentista i a més es va 
incorporar a aquest grup a mitjan de curs ja que venia del grup de l’integra, aquesta 
alumna amb greus problemes personals ... al final ha abandonat l’assignatura. 
En quan als altre alumnes del grup, hem de dir que és un grup especial ja que la majoria 
d’ells no té hàbits de treball i menys d’estudi diari, així com que tenen problemes i 
mancances en comprensió escrita i lectora, per tant hem treballat molt la lectura i la 
comprensió de documents i també la interpretació i explicació personal dels documents 
treballats i sobre els continguts i aspectes tractats. 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
1 4 4 2 0 10 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Hem realitzat dos unitats didàctiques per avaluació del llibre de text d’Educació per a la 
Ciutadania de la ed. Òxford. 
També hem ampliat la informació amb el treball de varies pagines web per a temes com 
els dels drets humans i hem analitzat críticament la informació d’alguns vídeos de youtobe 
sobre els drets humans, així com els propis alumnes han realitzat el seu propi treball sobre 
els drets humans. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
Per decisió del claustre ens hem solidaritzat amb la no realització de cap activitat 
extraescolar. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
En aquesta assignatura és molt important el tractament dels temes transversals ja que son 
la fonamentació principal d’aquesta assignatura, podríem dir que no són transversals si 
que són el nexe i el centre de tots els continguts treballats. 
 
En quan al foment de la lectura, ho hem fet mitjançant la lectura de documents sobre els 
diferents conceptes treballats en les unitats didàctiques. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Rosa Mª Llacer Querol 
 
CURS: 2º D’ESO GRUP: C  MATÈRIA: EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
Es un grup de 20  alumnes amb bon nivell acadèmic en general, alguns d’ells han tingut 
una actitud passiva, pasota vers l’assignatura, mentre que d’altres per contra l’actitud ha 
estat molt participativa respecte a tots els temes d’opinió que proposàvem.  
Ha hagut dos alumnes que han segut absentistes per tant han abandonat voluntàriament 
l’assignatura. 
Llevat d’uns pocs alumnes tots han realitzat diàriament les activitats encomanades. 
La relació amb la professora ha estat respectuosa. 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
2 4 6 9 3 20 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Hem realitzat dos unitats didàctiques per avaluació del llibre de text d’Educació per a la 
Ciutadania de la ed. Òxford. 
També hem ampliat la informació amb el treball de varies pagines web per a temes com 
els dels drets humans i hem analitzat críticament la informació d’alguns vídeos de youtobe 
sobre els drets humans, així com els propis alumnes han realitzat el seu propi treball sobre 
els drets humans 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
Per decisió del claustre ens hem solidaritzat amb la no realització de cap activitat 
extraescolar. 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
En aquesta assignatura és molt important el tractament dels temes transversals ja que son 
la fonamentació principal d’aquesta assignatura, podríem dir que no són transversals si 
que són el nexe i el centre de tots els continguts treballats. 
 
En quan al foment de la lectura, ho hem fet mitjançant la lectura de documents sobre els 
diferents conceptes treballats en les unitats didàctiques. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANÍA 
 
 
PROFESSOR/A: Marc Ferri Ramírez 
 
CURS:   2n ESO                             GRUP: D 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
La peculiaritat d'aquesta assignatura tant en continguts -virtuts ciutadanes i percepció dels drets 
humans- com en dedicació temporal -un hora setmanal- convida a fer d'ella un espai de debat 
obert, lleugera de continguts i més basada en la pràctica que en la teória. Partint d'aquest punt, i 
en tractar-se d'un segon d'ESO s'ha donat molta importància al treball constant per damunt del 
resultat de les proves escrites. Açò ajuda a entendre l'elevada xifra d'aprovats i les notes altes 
d'aquest grup. 
En general ha resultat un grup participatiu i treballador, que ha mostrat interès per la matèria i 
amb el que ha resultat fàcil treballar. D'altra banda, ha resultat complicat arribar a avaluar 
individualment als alumnes en tratctar-se d'un grup nombrós i limitar-se el contacte  a una única 
classe setmanal. 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 

1 2 2 6 9 20 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
El desenvolupament del curs ha estat bastant satisfactori. Hagués estat desitjable arribar a 
treballar durant un parell de jornades els continguts referits a la globalització; punt al qual no 
s'arribà per les ja esmentades dificultats de calendari. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
En aquesta assignatura no estava prevista cap eixida escolar. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
Al llarg del curs s'han treballat els continguts transversals més propis de l'assignatura: 
coneixement d'altres cultures i percepció de les desigualtats socials, igualtat de gènere, etc. No 
s'han treballat lectures optatives en no estar previst a la programació. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANÍA 
 
 
PROFESSOR/A: Marc Ferri Ramírez 
 
CURS:   2n ESO                             GRUP: F 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
La peculiaritat d'aquesta assignatura tant en continguts -virtuts ciutadanes i percepció dels drets 
humans- com en dedicació temporal -un hora setmanal- convida a fer d'ella un espai de debat 
obert, lleugera de continguts i més basada en la pràctica que en la teória. Partint d'aquest punt, i 
en tractar-se d'un segon d'ESO s'ha donat molta importància al treball constant per damunt del 
resultat de les proves escrites. Açò ajuda a entendre l'elevada xifra d'aprovats i les notes altes 
d'aquest grup. 
En general ha resultat un grup participatiu i treballador, que ha mostrat interès per la matèria i 
amb el que ha resultat fàcil treballar, encara que alguns han resultat massa participatius i altres 
res en absolut. Ha resultat interessant aprofitar la diversa procedència dels alumnes -amb 
aproximadament un terç dels alumnes fills de la immigració- per tal d'aprofundir en alguns dels 
continguts de l'assignatura. 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 

1 2 2 6 2 13 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
El desenvolupament del curs ha estat bastant satisfactori. Hagués estat desitjable arribar a 
treballar durant un parell de jornades els continguts referits a la globalització; punt al qual no 
s'arribà per les ja esmentades dificultats de calendari. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
En aquesta assignatura no estava prevista cap eixida escolar. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
Al llarg del curs s'han treballat els continguts transversals més propis de l'assignatura: 
coneixement d'altres cultures i percepció de les desigualtats socials, igualtat de gènere, etc. No 
s'han treballat lectures optatives en no estar previst a la programació. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANÍA 
 
 
PROFESSOR/A: Marc Ferri Ramírez 
 
CURS:   2n ESO                             GRUP: G 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
La peculiaritat d'aquesta assignatura tant en continguts -virtuts ciutadanes i percepció dels drets 
humans- com en dedicació temporal -un hora setmanal- convida a fer d'ella un espai de debat 
obert, lleugera de continguts i més basada en la pràctica que en la teória. Partint d'aquest punt, i 
en tractar-se d'un segon d'ESO s'ha donat molta importància al treball constant per damunt del 
resultat de les proves escrites.  
La dinàmica d'aquest grup ha estat molt diferent a la de la resta, ja que es tractava d'un grup 
d'adaptació curricular. Tot i realitzar-se una adaptació dels continguts, ha estat molt difícil 
arribar a implicar a la majoria dels alumnes. Molts d'ells no acomplien els mínims en aspectes 
com realització del treball diàri, o el fet de portar llibre i llibreta. Sovint calia insistir als 
alumnes que anotaren les respostes de les activitats, els deures per al proper dia, etc. En quant a 
les notes, s'ha valorat especialment el treball constant, per damunt de la comprensió dels 
continguts que alguns no podien assolir, donada la seua complexitat.  
Cal interpretar com un aspecte positiu el fet que l'assistència dels alumnes a classe haja estat 
regular -cap absentista. 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 

0 4 4 1 0 9 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
El desenvolupament del curs ha estat bastant satisfactori, donades les circunstàncies. Hagués 
estat desitjable arribar a treballar durant un parell de jornades els continguts referits a la 
globalització i un parell de jornades més els referents als drets humans. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
En aquesta assignatura no estava prevista cap eixida escolar. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
Al llarg del curs s'han treballat els continguts transversals més propis de l'assignatura: 
coneixement d'altres cultures i percepció de les desigualtats socials, igualtat de gènere, etc. No 
s'han treballat lectures optatives en no estar previst a la programació. 
 
 
 



INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANÍA 
 
 
PROFESSOR/A: Marc Ferri Ramírez 
 
CURS:   2n ESO                             GRUP: H 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
La peculiaritat d'aquesta assignatura tant en continguts -virtuts ciutadanes i percepció dels drets 
humans- com en dedicació temporal -un hora setmanal- convida a fer d'ella un espai de debat 
obert, lleugera de continguts i més basada en la pràctica que en la teória. Partint d'aquest punt, i 
en tractar-se d'un segon d'ESO s'ha donat molta importància al treball constant per damunt del 
resultat de les proves escrites. Açò ajuda a entendre l'elevada xifra d'aprovats i les notes altes 
d'aquest grup. 
Ha resultat un grup participatiu i treballador, que ha mostrat interès per la matèria i amb el que 
ha resultat bastant fàcil treballar, tot i la presència d'algunes excepcions notables. Els alumnes 
menys brillants s'han beneficiat d'aquesta dinàmica positiva, el que explica l'únic suspens i el 
predomini aclaparador dels notables. 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 

0 1 2 8 2 13 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
El desenvolupament del curs ha estat bastant satisfactori. Hagués estat desitjable arribar a 
treballar durant un parell de jornades els continguts referits a la globalització; punt al qual no 
s'arribà per les ja esmentades dificultats de calendari. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
En aquesta assignatura no estava prevista cap eixida escolar. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
Al llarg del curs s'han treballat els continguts transversals més propis de l'assignatura: 
coneixement d'altres cultures i percepció de les desigualtats socials, igualtat de gènere, etc. No 
s'han treballat lectures optatives en no estar previst a la programació. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:          Roderic Ortiz i Gisbert 
 
CURS:     3r     ESO                GRUP:      A               MATÈRIA:   Geo./Hist. 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
(Nota : aquest grup ha tingut dos professors; de setembre a novembre a Eugenio 
Garcia Almiñana; i de desembre a juny a Roderic Ortiz i Gisbert) 
 
El grup estava format per 25 alumnes.  
Es tracta d'un grup molt bo en general a excepció d’uns poquets alumnes que no han 
fet la feina amb constància, ni han estudiat tot el que podien.  
L'actitud ha estat  bona al llarg de tot el curs, i molt participativa, ja que s’han implicat 
en els treballs, els debats, les explicacions, etc.  
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 0 12 4 9 25 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
S’ha donat tot el temari durant tot el curs, repartit de la següent manera: 

- Primera Avaluació: Geografia Física, Cartografia, Mapes físics i polítics 
d’Europa, Àfrica, Àsia, Amèrica, Oceania i Espanya. 

- Segona Avaluació: Climes, Demografia, Conceptes d’economia i sector primari. 
- Tercera Avaluació: Sector secundari i terciari, problemes mediambientals, 

conceptes polítics, principals països desenvolupats i subdesenvolupats, i 
qüestions de globalització i de grans àrees culturals. 

. 
 
EIXIDES ESCOLARS 
                  
El dia 4 d’abril es va fer una eixida a València, per a visitar el Museu d’Etnologia, el 
centre de la ciutat, i el Micalet, i sobretot per a conviure i gaudir tots junts d’un dia de 
reforçament d’actituds de respecte, de convivència i de diversió fora de l’aula. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
S’han utilitzat els següents recursos didàctics: mapes geogràfics i històrics, planisferis, 
esfera terrestre,vídeos de documentals relacionats amb diversos temes, fitxes, 
lectures recomanades, fotografies, revistes especialitzades, atles, llocs webs de 
Ciències Socials, i especialment el llibre de text i el bloc del professor: 
http://historiata.wordpress.com/ 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Rosa Mª Llacer Querol 
 
CURS:  3º ESO     GRUP:  B          MATÈRIA:  GEOGRAFIA 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
El grup de 3º d’ESO B és u n grup molt nombrós amb 29 alumnes, cosa que ha suposat un 
handicap per a ells i per als professors, ja que era un grup molt participatiu i alentia el 
ritme de treball i d’explicació dels diferents continguts.. 
El comportament ha estat molt bo tant actitudinalment com procedimentalment alhora de 
la realització de les diferents activitats i amb molt d’interès vers aquesta i les altres 
assignatures amb alguna excepció aïllada. 
En general els alumnes han tingut una actitud respectuosa amb els professors . Han tingut 
bona predisposició vers al treball, i saben treballar en grup així com són solidaris i 
s’ajuden entre ells.  
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 1 16 9 2 29 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
S’ha complit la programació impartint les unitats didàctiques previstes a la programació. 
En  quan a l’ordre en l’estudi de les UD ha estat el del llibre de text menys els últims que 
els hem unit per blocs de zones econòmiques mundials . 
Em pensat que recolzar les explicacions amb el llibre de text de l’editorial ECIR, facilita 
l’estudi de la matèria. 
Per assolir els continguts de la programació  hem realitzat activitats de tot tipus 
compresos al llibre de text i d’altres proposades per la professora, a més s’han treballat 
els quaderns de l’editorial ECIR: mapes muts i geografia del món. 
En quan a observacions alguns continguts s’haurien d’haver treballat en més profunditat 
per la seva dificultat o interès social, però no s’ha pogut portar a terme per la limitació 
temporal i per certa complexitat i amplitud dels continguts a tractar. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
Sortida de fi de curs a Cullera per visitar les coves del capità Dragut i aquopolis. 
Podrien haver-ne realitzat més activitats extraescolars  i complementaries però l’extensió 
dels continguts de la matèria i la mancança de temps ho ha impossibilitat. 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
Els continguts transversals que més hem treballat en aquest curs són l’educació 
mediambiental, per a la pau i de gènere i igualtat.  
No ha estat necessari prendre mesures d’atenció a la diversitat ja que no han hagut casos 
de necessitats educatives especifiques. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Rosa Mª Llacer Querol 
 
CURS:   3º ESO      GRUP:   C           MATÈRIA: GEOGRAFIA 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
El grup està format per 22 alumnes amb una gran diversitat tant en quan a coneixements 
i nivell cognitiu com en l’esforç i el treball diari realitzat. 
Ha estat un grup amb poc interès i motivació per l’estudi i el treball diari, a més de poc 
interès per l’assignatura de geografia i de totes en general. 
Han estat relativament respectuosos amb el professorat, però poc predisposats a treballar 
encara que si que ho feien si eren treballs en grups ajudant-se uns als altres alhora de la 
realització 
Els resultats obtinguts han estat acceptables encara que podrien haver estar millor. Els 
negatius es corresponen amb alumnes que no mostraven cap interès per l’assignatura i els 
estudis i no realitzaven les activitats i treball diari encomanat. A més, algun d’ells no es va 
presentar a les ultimes proves finals per tan ells mateixos han abandonat l’assignatura i la 
possibilitat d’aprovar-la. 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
2 4 13 3 1 22 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
S’han treballat quasi la totalitat dels continguts si be no explicats per la professora si 
mitjançant treballs realitzats i treballs acompanyats d’exposició a classe pels propis 
alumnes. 
S’han treballat tot tipus d’activitats per assolir els continguts i am ells els objectius 
proposats en la programació, a més s’han treballat els quaderns de l’editorial ECIR: 
mapes muts i geografia del món. 
 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
Sortida de fi de curs a Cullera per visitar les coves del capità Dragut i aquopolis. 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
S’han treballat els continguts transversals comentats per a 3º ESO B. 
No ha estat necessari prendre mesures d’atenció a la diversitat. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Marc Ferri Ramírez 
 
CURS:   3r ESO                             GRUP: D 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
Aquest grup ha resultat bastant difícil, en ser prou nombrós i molt mogut i xarraire. Com a 
aspecte positiu cal assenyalar que han resultat bastant treballadors i han demostrat molt interès 
per la matèria. Els resultats acadèmics han estat, tot i això, majoritàriament mediocres, ja que hi 
predominen les notes baixes, encara que sols han suspès el 15-20% habitual. Alguns dels 
alumnes -tres ò quatre- mostraven greus dificultats d'aprenentatge i en l'avaluació s'estigué 
d'acord en la importància de que quedaren adscrits l'any proper a un grup de diversificació. 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 

1 4 9 4 8 26 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
El desenvolupament del curs no ha estat del tot satisfactori. Per tal que es completara la 
programació caldria haver treballat algun altre tema corresponent a l'organització política de la 
societat. En tot cas, cal tindre present que, en tornar del permís en desembre em vaig trobar amb 
els continguts més endarrerits del previst.  D'altra banda, al llarg del curs els continguts 
impartits s'han estudiat amb la profunditat desitjada -el que implica dedicar-li temps als temes 
triats a costa de no completar el currículum. Els alumnes van portar a terme un xicotet treball 
d'investigació sobre la pantanada, que s'hauria d'haver completat amb una visita a la presa de 
Tous que no es pogué dur a terme per problemes de calendari, tot i l'interès dels alumnes. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
El retard en el compliment del programa ha fet impossible realitzar cap eixida escolar, i en 
concret la ja esmentada visita a la presa de Tous. No s'han dut a terme lectures 
complementàries.  
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
Al llarg del curs s'han treballat els continguts transversals més propis de l'assignatura: 
coneixement d'altres cultures i percepció de les desigualtats socials, igualtat de gènere, etc. No 
s'han treballat lectures optatives. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:       Roderic Ortiz i Gisbert 
 
CURS:      3r ESO            GRUP:    E            MATÈRIA:        Geo/Hist 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
(Nota : aquest grup ha tingut dos professors; de setembre a novembre a Eugenio 
Garcia Almiñana; i de desembre a juny a Roderic Ortiz i Gisbert) 
 
El grup estava format per 13 alumnes.  
Es tracta d'un grup fluix en general a excepció d’uns poquets alumnes que han fet la 
feina amb constància, i han estudiat d’una manera correcta.  
L'actitud ha estat bona al llarg de tot el curs, i molt participativa, ja que s’han implicat 
en els treballs, els debats, les explicacions, etc.  
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 0 11 2 0 13 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
S’ha donat tot el temari durant tot el curs, repartit de la següent manera: 

- Primera Avaluació: Geografia Física, Cartografia, Mapes físics i polítics 
d’Europa, Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania. 

- Segona Avaluació: Mapes físics d’Espanya i polítics, Climes, Demografia, i 
conceptes d’economia. 

- Tercera Avaluació: Sector primari, secundari i terciari, problemes 
mediambientals, conceptes polítics, principals països desenvolupats i 
subdesenvolupats, i qüestions de globalització i de grans àrees culturals. 

. 
 
EIXIDES ESCOLARS 
                  
El dia 4 d’abril es va fer una eixida a València, per a visitar el Museu d’Etnologia, el 
centre de la ciutat, i el Micalet, i sobretot per a conviure i gaudir tots junts d’un dia de 
reforçament d’actituds de respecte, de convivència i de diversió fora de l’aula. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
S’han utilitzat els següents recursos didàctics: mapes geogràfics i històrics, planisferis, 
esfera terrestre,vídeos de documentals relacionats amb diversos temes, fitxes, 
lectures recomanades, fotografies, revistes especialitzades, atles, llocs webs de 
Ciències Socials, i especialment el llibre de text i el bloc del professor: 
http://historiata.wordpress.com/ 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Marc Ferri Ramírez 
 
CURS:        4t ESO                             GRUP: A 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
Com es pot observar per les notes finals del grup, ha estat un grup molt heterogeni, en el qual es 
distingien una majoria de xiques molt treballadores i centrades en l'estudi, que han obtingut 
bones notes, i per contra, una majoria de xics han mostrat una actitud menys treballadora. És per 
açò que les notes han tingut un notable variació vinculada al gènere.  Dels 13 xics, 11 tenen 
notes inferiors a 7. De les 14 xiques, 11 tenen notes iguals o superiors al 7. Totes les notes 
superiors a 7 corresponen a xiques, incloent els dos 10. Variació que s'explica per les ja 
esmentades diferències entre xics i xiques en quant a actitud i treball. 
D'altra banda, el fet que cap dels quatre repetidors de l'any passat promocione -ni mostre bones 
perspectives de promocionar en setembre- ens hauria de fer reflexionar. 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 

4 3 7 7 6 27 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
El desenvolupament del curs no ha estat del tot satisfactori. Per tal que es completara la 
programació caldria haver treballat el tema corresponent a la història d'Espanya actual (1975-
2012). En tot cas, cal tindre present que, en tornar del permís en desembre em vaig trobar amb 
els continguts més endarrerits del previst.  D'altra banda, al llarg del curs vaig optar per impartir 
alguns continguts extra referents a la crisi de 1929, per tal de millorar la comprensió dels 
alumnes de la crisi actual i establir interessants comparacions entre passat i present. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
El retard en el compliment del programa ha fet impossible realitzar cap eixida escolar. 
El viatge de final de curs a Roma, serví en tot cas, per aprofundir en els coneixements vinculats 
a la història de l'art. 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
Al llarg del curs s'han treballat els continguts transversals més propis de l'assignatura: educació 
per a la pau, igualtat de gènere, etc. No s'han treballat lectures optatives. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:ANA DALMAU 
 
CURS:    4º ESO                                  GRUP: B 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
El grupo aunque no es malo de nivel podria hacer mucho mas , durante todo el curso han 
ido al limite, se hizo una recuperacion en la primera evaluacion y salvo un alumno el resto 
saco peores notas que en la evaluacion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 4 12 1 0 17 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
Se ha completado hasta el tema de la Guerra Fria inclusive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
Se han proyectado peliculas alusivas a los diferentes temas tratados. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Marc Ferri Ramírez 
 
CURS:        4t ESO                             GRUP: C 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
Com a tutor d'aquest grup, ha estat un plaer treballar amb aquests grup d'alumnes; la major part 
dels quals venen compartint estudis des de primària i mantenen forts vincles d'amistat, el que ha 
facilitat la cohesió del grup.   
Comparat amb el 4rt A, aquest grup ha mantingut una dinàmica molt més homogènia, amb una 
típica corva de Gauss centrada en els notables i una menor vinculació de gènere entre les notes 
majors i menors. Els dos 10 corresponen, en tot cas, a xiques.  
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 

1 5 5 11 4 26 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
El desenvolupament del curs no ha estat del tot satisfactori. Per tal que es completara la 
programació caldria haver treballat el tema corresponent a la història d'Espanya actual (1975-
2012). En tot cas, cal tindre present que, en tornar del permís en desembre em vaig trobar amb 
els continguts més endarrerits del previst.  D'altra banda, al llarg del curs vaig optar per impartir 
alguns continguts extra referents a la crisi de 1929, per tal de millorar la comprensió dels 
alumnes de la crisi actual i establir interessants comparacions entre passat i present. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
El retard en el compliment del programa ha fet impossible realitzar cap eixida escolar. 
El viatge de final de curs a Roma, serví en tot cas, per aprofundir en els coneixements vinculats 
a la història de l'art. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
Al llarg del curs s'han treballat els continguts transversals més propis de l'assignatura: educació 
per a la pau, igualtat de gènere, etc. No s'han treballat lectures optatives. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:           Roderic Ortiz i Gisbert 
 
CURS:     1r BAT         GRUP:     C        MATÈRIA    Història del Món Contemporani 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
(Nota : aquest grup ha tingut dos professors; de setembre a novembre a Eugenio 
Garcia Almiñana; i de desembre a juny a Roderic Ortiz i Gisbert) 
 
El grup estava format per 26 alumnes.  
Es tracta d'un grup molt fluix i molt passiu en general a excepció d’uns poquets 
alumnes que han fet la feina amb constància, i han estudiat d’una manera correcta.  
L'actitud ha estat tranquil·la al llarg de tot el curs, i molt poc participativa, ja que no 
s’han implicat ni en els treballs, ni en els debats, etc.  
En general ha sigut una classe avorrida i molt poc faenera, cosa que ha obligat al 
professor a intentar motivar-los contínuament, però amb resultats poc visibles. 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
4 0 15 3 4 26 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
S’ha donat tot el temari durant tot el curs, repartit de la següent manera: 

- Primera Avaluació: Segle XVIII, les revolucions liberals, la revolució industrial. 
- Segona Avaluació: la restauració, el liberalisme, el nacionalisme, l’imperialisme 

i el moviment obrer. 
- Tercera Avaluació: la primera guerra mundial, la revolució soviètica, l’època 

d’entreguerres, el crac del 29, els totalitarismes, la segona guerra mundial, la 
guerra freda, la Unió Europea, el món des de 1991 i l’actual crisi econòmica. 

. 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
No s’han realitzat eixides extraescolars al llarg d’aquest curs. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
              
S’han utilitzat els següents recursos didàctics: mapes geogràfics i històrics, planisferis, 
esfera terrestre,vídeos de documentals relacionats amb diversos temes, pel·lícules, 
fitxes, lectures recomanades, fotografies, revistes especialitzades, atles, llocs webs de 
Ciències Socials, i especialment el llibre de text i el bloc del professor: 
http://historiata.wordpress.com/ 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: LOURDES PARDO LLORET 
 
CURS: 1º BATXILLERAT  GRUP: D MATÈRIA: H DEL MON CO NTEMPORANI 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
Es tracta d’un curs peculiar per a ser de batxillerat, encara que en els últims cursos es ja habitual 
tindre aquest tipus d’alumnat en el batxillerat. Les seues característiques son les d’un alumnat 
més típic de la ESO, alguns alumnes son més de tipus dels Cicles Formatius i la resta ja 
presenten millors resultats amb un nivell més alt. Amb aquestos aspectes cal comentar que sols 
el 52’5% de la classe aproven la assignatura en juny. 
Les causes d’aquestos resultats son la falta d’interès, motivació, treball i estudi diari, atenció en 
l’aula, etc. 
Començarem el curs amb 24 alumnes a l´ aula i l’hem conclos amb 19, alguns d’ells sols s’han 
matriculat, altres s’han donat de baixa al llarg del curs i la resta abandonaren les classes durant 
l’últim mes. 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 9 5 2 3 19 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Tot el temari s’ha impartit per complet. Es 18 temes s’han agrupat en tres unitats didàctiques, 
una per cada avaluació i aproximadament s’ha mantes l’explicació d’elles en les corresponents 
avaluacions, seguint el següent ordre: 
- Primera Avaluació� Unitat Didàctica I: Transformacions el segle XX. 
- Segona Avaluació� Unitat Didàctica II: El mon en crisi: de la Primera a la Segona Guerra 
Mundial. 
- Tercera Avaluació� Unitat Didàctica III: El mon desprès de la Segona Guerra Mundial. 
Cal destacar que els temes de l’última avaluació han segut preparats a través de treballs, 
esquemes i exposicions per els diferents grups d´ alumnes de la classe. Aquesta activitat ha 
segut molt gratificant per a l´ alumnat en general. 
Els exàmens del curs s’han realitzat intentant imitar els de les proves d’accés a la universitat, 
per a que l’alumnat prepare millor el pròxim curs  de Segon de Batxillerat. 
Per a millorar els resultats de l’avaluació, a part dels exàmens, s´ han valorat també les activitats 
orals i escrites, la participació i l’atenció a l’aula. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
El dia 7/02/12 aquestos alumnes visitaren el Bus Gaudi, de la Fundació La Caixa, que es va 
situar a la  Plaça Major d’Alzira, dins d’un recorregut itinerant per distintes poblacions de la 
nostra Comunitat. Aquesta visita va ser molt gratificant, tant per a professors acompanyants 
com per als alumnes i consistia en conèixer més prop la vida i obra dels genial arquitecte 
Antoni Gaudi, destacant la seua obra “La Pedrera”. 
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ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURES... 
 
Els continguts transversals més importants han segut els següents: 
- Igualtat de sexes.  
- Paper transcendental de la dona al llarg de la història. 
- Multiculturalitat: contra el racisme 
- Valoració i defensa del Patrimoni Historicoartístic. 
- Foment de la lectura. 
- Educació en valors. 
- Educació per a la pau. 
- Educació vial. 
- Educació per a la salut. 
- Educació mediambiental. 
- Educació per al consumidor. 
Els alumnes per a realitzar els treballs individuals de cada trimestre, han tingut que recercar 
bibliografia variada del temari impartit per a ampliar així els seus coneixements 
a part del llibre de text de l´ editorial ECIR. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Marc Ferri Ramírez 
 
CURS:        2n BAT                             GRUP: A 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
A la vista de les notes, s'ha tractat d'un grup bastant homogeni, amb un nivell alt, en el qual tres 
dels alumnes han obtingut matrícula d'honor. En la primera avaluació obtingueren notes altes 
amb el substitut, que baixaren en la segona i tercera en començar a realitzar els exàmens d'acord 
amb el model de selectivitat.  
Dos dels suspensos s'han degut a abandons d'última hora d'alumnes que podrien haver superat el 
curs en juny en cas d'haver realitzat l'esforç final que d'ells esperàvem. Almenys en un dels 
casos sembla haver influït l'anunciada pujada de taxes universitàries que ha fet que l'estudiant 
contemplara com un impossible l'accés a la universitat, en esperar trobar-se en un nivell de 
notes massa baix per accedir a beques i no poder assumir la seua família la despesa associada 
als estudis universitaris. 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 

1 2 2 11 2 18 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
El desenvolupament del curs ha estat satisfactori; es va completar la programació i els sis 
alumnes que es presentaren per Història d'Espanya a selectivitat -6 de 16- superaren la prova de 
la PAU amb notes que han variat entre un 5'20 i un 8'30. 
Cal fer constar que en trobar-me de permís durant la primera avaluació, en començar la segona 
avaluació el programa es trobava endarrerit respecte d'allò previst i ha calgut realitzar un esforç 
suplementari, realitzant classes fora de l'horari docent o allargant les classes a últimes hores 
durant la segona i tercera avaluació. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
El retard en el compliment del programa ha fet impossible realitzar cap eixida escolar. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
Al llarg del curs s'han treballat els continguts transversals més propis de l'assignatura:  educació 
per a la pau, igualtat de gènere, etc. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:           Roderic Ortiz i Gisbert 
 
CURS:      2n              GRUP:     B           MATÈRIA:          Història d’Espanya 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
(Nota : aquest grup ha tingut dos professors; de setembre a novembre a Eugenio 
Garcia Almiñana; i de desembre a juny a Roderic Ortiz i Gisbert) 
 
El grup estava format per 17 alumnes.  
Es tracta d'un grup bo en general a excepció d’uns poquets alumnes que no han fet la 
feina amb constància, ni han estudiat tot el que podien.  
L'actitud ha estat  bona al llarg de tot el curs, i molt participativa, ja que s’han implicat 
en els treballs, els debats, les explicacions, etc.  
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 3 5 7 2 17 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
S’ha donat tot el temari durant tot el curs, repartit de la següent manera: 

- Primera Avaluació: Segle XVIII i la crisi de l’Antic Règim. 
- Segona Avaluació: la consolidació del liberalisme, Isabel II, el sexenni 

democràtic i l’inici de la Restauració. 
- Tercera Avaluació: la Restauració, la dictadura de Primo de Rivera, la segona 

república, la guerra civil, el franquisme, la transició i la democràcia. 
. 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
No s’han realitzat eixides extraescolars al llarg d’aquest curs. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
S’han utilitzat els següents recursos didàctics: mapes geogràfics i històrics, planisferis, 
esfera terrestre,vídeos de documentals relacionats amb diversos temes, pel·lícules, 
fitxes, lectures recomanades, fotografies, revistes especialitzades, atles, llocs webs de 
Ciències Socials, i especialment el llibre de text i el bloc del professor: 
http://historiata.wordpress.com/ 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:LOURDES PARDO LLORET 
 
CURS: 2º BATXILLERAT     GRUP: C      MATÈRIA: HIST ÒRIA D’ESPANYA 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
Ha resultat un bon grup, ja que dels 17 alumnes de la classe han aprovat tots en juny meins 2 
alumnes i també han superat tots amb èxit, les proves d’accés a la universitat obtenint amb 
aquesta assignatura molts bons resultats. Cal comentar que aquestes notes son fruit de l'interès, 
l’atenció i el treball diari que han anat mantenint els alumnes al llarg del curs. Açò es 
conseqüència de la seua constància, maduresa i sana competitivitat que ha repercutit en varies 
matricules d’honor. 
Com aspectes negatius comentaríem la falta de participació en el aula i la apatia que han 
mostrat en alguns aspectes. 
La majoria dels alumnes han segut positius i sols uns pocs han perdut el temps. 
Ha resultat també beneficiós, al final del curs, durant el mes de maig, realitzar una prova final 
per a preparar millor la prova d’accés a la universitat. 
Concloent cal destacar que els resultats d’aquestes proves d’accés a la universitat aquest curs 
han segut molt positius. 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 2 6 3 6 17 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
Com es habitual s´ ha impartit tot el temari oficial de l´ assignatura per a poder aprovar la PAU.  
Per a millorar els resultats dels exàmens, els alumnes han realitzat activitats individuals, treballs 
d’ampliació, esquemes i resums del temari, etc, ja que han presentat molt  
d´interès per obtenir les millors notes. Cal comentar que al final ha resultat la classe amb major 
nombre d’excel·lents.  
Els exàmens mantenien el mateix esquema i estructura en les preguntes que la PAU, per a 
practicar millor aquesta prova, tenint una durada també d´ una hora i trenta minuts. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
El dia 27/10/11 es va realitzar una visita a La Llum de les  Imatges d’Alcoi, per a conèixer el 
patrimoni historicoartístic de la nostra Comunitat a la qual acompanyaren aquestos alumnes d´ 
Història d´ Espanya als de l´ assignatura optativa d´ Història de l´ Art. Allí visitarem parts de la 
ciutat com diferents esglésies i altres zones  relacionades amb les desamortitzacions ( places i 
ajuntament) i amb la revolució industrial.  
El dia 10/02/12 aquestos alumnes visitaren el Bus Gaudi, de la Fundació La Caixa, que es va 
situar a la  Plaça Major d’Alzira, dins d’un recorregut itinerant per distintes poblacions de la 
nostra Comunitat. Aquesta visita va ser molt gratificant, tant per a professors acompanyants 
com per als alumnes i consistia en conèixer més prop la vida i obra dels genial arquitecte 
Antoni Gaudi, destacant la seua obra “La Pedrera”. 
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ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURES... 
 
Els continguts transversals més importants han segut: 
- Igualtat de sexes.  
- Paper transcendental de la dona al llarg de la història. 
- Multiculturalitat: contra el racisme 
- Valoració i defensa del Patrimoni Historicoartístic. 
- Foment de la lectura. 
- Educació en valors. 
- Educació per a la pau. 
- Educació vial. 
- Educació per a la salut. 
- Educació mediambiental. 
- Educació per al consumidor. 
Els alumnes per a realitzar els treballs individuals de cada trimestre, han tingut que recercar 
bibliografia variada del temari impartit per anar preparant-se millor de cara a la Universitat 
ampliant així coneixements dels diferents temes. 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A: Bernat Piera Pellicer 
 
CURS:       2n BAT             GRUP:     D               MATÈRIA:      Història d’Espanya 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
(Nota : aquest grup ha tingut dos professors; de setembre a novembre a Eugenio 
Garcia Almiñana; i de desembre a juny a Roderic Ortiz i Gisbert) 
 
El grup estava format per 15 alumnes.  
Es tracta d'un grup fluix en general a excepció d’uns poquets alumnes que han fet la 
feina amb constància, i han estudiat correctament.  
L'actitud ha estat bona al llarg de tot el curs, i molt participativa, ja que s’han implicat 
en els treballs, els debats, les explicacions, etc.  
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 4 7 2 2 15 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
S’ha donat tot el temari durant tot el curs, repartit de la següent manera: 

- Primera Avaluació: Segle XVIII i la crisi de l’Antic Règim. 
- Segona Avaluació: la consolidació del liberalisme, Isabel II, el sexenni 

democràtic i l’inici de la Restauració. 
- Tercera Avaluació: la Restauració, la dictadura de Primo de Rivera, la segona 

república, la guerra civil, el franquisme, la transició i la democràcia. 
. 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
No s’han realitzat eixides extraescolars al llarg d’aquest curs. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
 
S’han utilitzat els següents recursos didàctics: mapes geogràfics i històrics, planisferis, 
esfera terrestre,vídeos de documentals relacionats amb diversos temes, pel·lícules, 
fitxes, lectures recomanades, fotografies, revistes especialitzades, atles, llocs webs de 
Ciències Socials, i especialment el llibre de text i el bloc del professor: 
http://historiata.wordpress.com/ 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:ANA DALMAU 
 
CURS: 2º BAT                                 GRUP: C GEOGRAFIA 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 0 1 4 5 10 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Se ha completado el temario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:ANA DALMAU 
 
CURS: 2º BAT                                     GRUP: D  GEOGRAFIA 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
           
 
 
 
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
1 0 7 2 4 13 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Se ha completado la programacion. 
 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURE S... 
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INFORME MEMÒRIA D’AVALUACIÓ FINAL   CURS: 2011-2012  
 
PROFESSOR/A:LOURDES PARDO LLORET 
 
CURS: 2º BATXILLERAT    GRUP: C   MATÈRIA: HISTÒRIA  DE L’ART. 
 
COMENTARI GENERAL DEL GRUP 
 
Ha segut un grup reduït en el nombre de alumnes, amb un resultats del cent per cent d’aprovats.  
L’assignatura ha segut molt gratificant per a ells i inclús algun alumne vol realitzar estudis 
universitaris d’aquesta especialitat.  
Cal comentar que a pesar de ser un grup reduït, no ha destacat per la seua participació, encara 
que alguns alumnes si que han estat molt interessats fent preguntes durant les classes i també 
fent diferents aportacions.  
 
 
NOTES OBTINGUDES A FINAL DE CURS 
Absentistes Insuficient Suficient - Bé Notable Excel·lent Total 
0 0 4 0 3 7 
 
GRAU D’EXECUCIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Com es habitual, s’ha impartit tot el temari obligatori per a la PAU, amb el mateix model 
d’examen i la mateixa durada (1 hora i trenta minuts). 
També s’ha realitzat una prova final, amb molt bons resultats durant el mes de maig. 
Per a millorar els resultats dels exàmens, els alumnes han realitzat activitats individuals, treballs 
d’ampliació, esquemes i resums del temari, etc. 
 
 
EIXIDES ESCOLARS 
 
El dia 27/10/11 es va realitzar una visita a la Llum de Les  Imatges d’Alcoi, per a conèixer el 
patrimoni historicoartístic de la nostra Comunitat.  
El dia 10/02/12 aquestos alumnes visitaren el Bus Gaudi, de la Fundació La Caixa, que es va 
situar a la  Plaça Major d’Alzira, dins d’un recorregut itinerant per distintes poblacions de la 
nostra Comunitat. Aquesta visita va ser molt gratificant, tant per a professors acompanyants 
com per als alumnes i consistia en conèixer més prop la vida i obra dels genial arquitecte 
Antoni Gaudi, destacant la seua obra “La Pedrera”. 
 
 
ALTRES COMENTARIS: CONTINGUTS TRANSVERSALS, LECTURES... 
 
Els continguts transversals més importants han segut: 
- Igualtat de sexes.  
- Paper transcendental de la dona al llarg de la història. 
- Multiculturalitat: contra el racisme 
- Valoració i defensa del Patrimoni Historicoartístic. 
- Foment de la lectura. 
- Educació en valors. 
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- Educació per a la pau. 
- Educació vial. 
- Educació per a la salut. 
- Educació mediambiental. 
- Educació per al consumidor. 
Els alumnes per a realitzar els treballs individuals de cada trimestre, han tingut que recercar 
bibliografia variada del temari impartit per així anar preparant millor el seu pas per la 
Universitat. 
 
 
 
 


