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ANNEX 1. Distribució horària de 2n d’ESO 

 

MATÈRIA HORES SETMANALS 

Llengua catalana i literatura 3 

Llengua castellana i literatura 3 

Llengua estrangera 3 

Matemàtiques 3 

Ciències de la naturalesa 3 

Ciències socials, geografia i història 3 

Educació física 2 

Música - 

Educació visual i plàstica 3 

Tecnologia 2 

Educació per a la ciutadania - 

Religió (opcional) 1 

Tutoria 1 

Matèries optatives 3 

TOTAL SETMANAL 30 

Taula 1. Distribució horària de 2n d’ESO 
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ANNEX 2. Competències Bàsiques 

 

 

 

 

 

Figura 1. Les Competències Bàsiques
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 http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/curriculum 
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ANNEX 3. Blocs de continguts per matèries de 2n d’ESO 

MATÈRIA CONTINGUT 

Llengua i literatura 
(catalana i castellana) 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

Coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge 

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Llengua estrangera 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

Coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge 

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERARIA 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Matemàtiques 

NUMERACIÓ I CÀLCUL 

Comprendre els nombres i les diferents formes de representació 

Comprendre el significat de les operacions 

Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables 

CANVI I RELACIONS 

Comprendre patrons, relacions i funcions 

Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques 
utilitzant símbols algebraics 

Utilitzar models matemàtics per representar i comprendre relacions 
quantitatives 

Analitzar el canvi en contextos diversos 

ESPAI I FORMA 

Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de 
dues i tres dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions 
geomètriques 

Localitzar i descriure relacions espacials mitjançant coordenades 
geomètriques i altres sistemes de representació 

Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per analitzar situacions 
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matemàtiques 

Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització 
geomètrica per resoldre problemes 

MESURA 

Comprendre els atributs mesurables dels objectes i de les unitats, 
sistemes i processos de mesura 

Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per obtenir 
mesures i fer estimacions raonables 

ESTADÍSTICA I ATZAR 

Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i 
presentar dades rellevants per respondre-les 

Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar 
dades 

Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades 

Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat 

Ciències de la 
naturalesa 

Interaccions en el món físic 

L’energia 

Els processos geològics 

La vida en acció 

Ciències socials, 
geografia i història 

L’ocupació del territori: població i societat 

Les societats preindustrials 

Educació física 

Condició física i salut 

Jocs i esport 

Expressió corporal 

Activitats en el medi natural 

Educació visual i 
plàstica 

Explorar i percebre 

Interpretar i crear 

Dimensió social i cultural 

Tecnologies 

Electricitat 

Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana 

L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació 

Història i cultura de 
les religions 

Les grans religions monoteistes: judaisme, cristianisme i islam 

Evolució històrica de les religions monoteistes 

Taula 2. Continguts per matèries de 2n d’ESO 



Proposta mitjançant Google Sites, d’activitats de Treball de Síntesi per a alumnat de 2n d’ESO, per 
resoldre mitjançant eines digitals i gratuïtes de Google 

TAULES I FIGURES 

 
TAULES 

Taula 1. Distribució horària de 2n d’ESO 

Taula 2. Continguts per matèries de 2n d’ESO 

 

FIGURES 

Figura 1. Les Competències Bàsiques  

 
 
 
 


