Programació docent

B) ÍNDEX DE LA PD
B.1. EDUCACIÓ PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT.

1. L’adequació i la seqüenciació dels objectius generals de les àrees,
matèries o àmbits.
2. Els indicadors d'assoliment de cada un dels objectius plantejats1
3. La seqüència dels continguts al llarg de cada curs.
4. Els mètodes pedagògics, així com els materials i recursos didàctics que
s’utilitzaran.
5. La distribució espai-temps.
6. Les activitats d’ampliació i de reforç.
7. Els criteris d’avaluació i de qualificació.
7.1. Adequació i seqüència dels criteris d’avaluació, per cursos.
7.2. Procediments d’avaluació i criteris de qualificació de
l’aprenentatge.
7.3. Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’ensenyamentaprenentatge.
7.4. Criteris i procediments de recuperació.
7.5. Criteris de promoció i de titulació (Quan correspongui).
8. Els estàndards d’aprenentatge avaluables. (Pot formar part de l'apartat 7)
9. Els elements transversals tractats. (A EP i a ESO)
10.

Els materials i recursos didàctics que s'utilitzaran.

1 Decret 32/2014. Article 15. Avaluació. Punt 3 i Decret 34/2015. Article 17.4: Els mestres/professors han d’avaluar
tant els aprenentatges dels alumnes com els processos d’ensenyament i la mateixa pràctica docent, per a la qual cosa
s’han d’establir indicadors d’assoliment en les programacions docents.
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11.
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Els procediments de suport i de recuperació.

12.
Les activitats complementàries i extraescolars que es pretenen fer
des de l’equip docent.
13.
La contribució de la matèria a l’adquisició de les competències
clau. (A ESO i a BATX)
14.

Adaptacions necessàries per atendre l’alumnat amb NESE

14.1. Plans d’actuació.
14.2. Criteris per a l'elaboració de les Adaptacions Curricuulars.
14.3. Mesures individuals de suport en vistes al desenvolupament de les
competències i l’assoliment dels objectius
15.

Seguiment de la PD. Indicadors d'assoliment.

16.
La prevenció de la violència de gènere, de la violència terrorista i
de qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia, inclòs l’estudi de
qualsevol crim contra la humanitat.

índex

B.2. EDUCACIÓ INFANTIL.
Elements mínims de les programacions docents segons l'Art. 10 del Decret
71/2008, pel qual s'estableix el currículum d'Educació Infantil a les Illes Balears.
a) L’adequació i la seqüenciació dels objectius generals de les àrees.
b) La seqüència dels continguts al llarg de cada curs.
c) Els mètodes pedagògics.
d) Els criteris d’avaluació.
e) Els procediments i activitats de suport i d’ampliació.
f) Les estratègies i procediments d’avaluació del procés d’ensenyamentaprenentatge.
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