
Ámbito de Tecnología Optativa 

Ámbito Sociolingüístico

AGRUPACIÓN DE MATERIAS POR 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTOS en 1º ESO

La finalidad fundamental que se pretende con esta organización curricular es 
facilitar una transición adecuada de todo el alumnado procedente del sexto 
curso de la Educación Primaria al primer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria

OBJETIVOS
● Consolidar y reforzar los aprendizajes esenciales para un adecuado 

desarrollo de las competencias clave de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

● Motivar al alumnado hacia los aprendizajes activos a través de metodologías 
innovadoras, tanto al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje 
como al alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender. 

● Promover estrategias que faciliten la coordinación y el trabajo conjunto de los 
equipos docentes que imparten clase a un mismo grupo de alumnas y 
alumnos. 

● Promover la codocencia del profesorado de distintos departamentos 
didácticos, del departamento de orientación, en especial de las y de los 
maestros especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje 
para favorecer la atención a la diversidad del alumnado. 
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Àmbit de Tecnologia Optativa 

Àmbit Sociolingüístic

AGRUPACIÓ DE MATÈRIES PER
ÀMBITS DE CONEIXEMENT en 1r ESO

La finalitat fonamental que es pretén amb aquesta organització curricular és 
facilitar una transició adequada de tot l’alumnat procedent del sisé curs de 
l’Educació Primària al primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria 

OBJECTIUS
● Consolidar i reforçar els aprenentatges essencials per a un adequat 

desenvolupament de les competències clau de l’Educació Secundària 
Obligatòria.

● Motivar l’alumnat cap als aprenentatges actius a través de metodologies 
innovadores, tant l’alumnat amb majors dificultats d’aprenentatge com 
l’alumnat amb major capacitat i motivació per a aprendre.

● Promoure estratègies que faciliten la coordinació i el treball conjunt dels 
equips docents que imparteixen classe a un mateix grup d’alumnes.

● Promoure la codocència del professorat de diferents departaments didàctics, 
del departament d’orientació, en especial de les i dels mestres especialistes 
en pedagogia terapèutica i en audició i llenguatge per afavorir l’atenció a la 
diversitat de l’alumnat.
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