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1. Marc legal          

 

 

 

 

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. 

 

DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.  

 

DECRET   187/2015, de 25 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundària obligatòria  
 

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
del batxillerat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
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2. Finalitats i objectius de l'educació secundària obligatòria   

La finalitat de l'educació secundària obligatòria és proporcionar a tots els nois i les 

noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, 

adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i 

comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida 

quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la 

igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la 

coresponsabilitat i la interdependència personal i a la comprensió dels elements bàsics 

del món en els aspectes científic, social i cultural. Així mateix, ha de contribuir a 

desenvolupar les habilitats socials de treball i d'estudi amb autonomia i esperit crític, la 

sensibilitat artística, la creativitat i l'afectivitat de tots els nois i les noies. 

L'educació secundària obligatòria ha de garantir la igualtat real d'oportunitats per 

desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i 

emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa. Per aconseguir-ho cal 

una educació de qualitat adaptada a les necessitats de l'alumnat i on predomini l'èxit 

escolar, i l'equitat en la seva aplicació i distribució en el territori. 

L'educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les 

competències que permetin als nois i a les noies: 

a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als 

altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als 

drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de 

disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge responsable i eficaç per 

aconseguir un desenvolupament personal equilibrat. 

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre 

ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones. 

d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació 

amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 

comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament. 

e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la 

iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i 

assumir responsabilitats. 
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f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura 

i d’altres cultures en un marc de valors compartits, fomentant l’educació intercultural, 

la participació en el teixit associatiu del país, i respectar-ne el patrimoni artístic i 

cultural. 

g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i 

socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país. 

h) Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió orals, una 

expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua catalana, en llengua 

castellana i, en el seu cas, en aranès; i consolidar hàbits de lectura i comunicació 

empàtica, així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres. 

j) Desenvolupar habilitats per a l’anàlisi crítica de la informació, en diferents suports, 

mitjançant instruments digitals i d’altres, per transformar la informació en 

coneixement propi, i comunicar-lo a través de diferents canals i formats. 

k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en 

diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els 

problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions. 

l) Gaudir i respectar la creació artística, comprendre els llenguatges de les diferents 

manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació. 

m) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi 

ambient, i contribuir a la seva conservació i millora. 

n) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les 

diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i 

l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. 

o) Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat i 

preservar el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual. 

p) Valorar la necessitat de l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint 

Valorar la necessitat de l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenintcura de 

gestionar la pròpia identitat digital i el respecte a la dels altres. 
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3. Objectius generals del Batxillerat 

 

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les 

capacitats que els permetin: 

 

a. Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una 

consciència cívica responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets Humans, que 

fomenti la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i 

afavoreixi la sostenibilitat. 

 

b. Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d’una manera 

responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre 

pacíficament els conflictes personals,  familiars i socials. 

 

c. Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i 

valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no 

discriminació de les persones amb discapacitat. 

 

d. Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a 

l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 

 

e. Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i la llengua 

castellana. 

 

f. Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb 

fluïdesa i correcció. 

 

g. Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

 

h. Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus 

antecedents històrics i els  principals factors de la seva evolució. Participar de manera 

solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social. 

 

i.Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats 

bàsiques pròpies  de la modalitat triada. 
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j. Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels 

mètodes científics.  Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la 

tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el 

respecte vers el medi ambient. 

 

k. Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, 

treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític. 

l. Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts 

de formació i enriquiment cultural. 

 

m. Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. 

 

n. Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària. 

 

 
 

4. Concreció dels objectius generals (les programacions)_____________ 

 

 

La concreció dels objectius i continguts de cada matèria així com la seva distribució es 

troben detallats a les programacions respectives recollides i consultables a la 

plataforma del centre (model de programacions per a les famílies) i a la 

direcció(programacions anuals i d’aula).  

 

Correspon a cada àrea la determinació dels criteris específics de seqüenciació i 

organització de continguts d’acord amb la normativa vigent.  

 

Cada final de curs els departaments revisaran les programacions realitzades i deixaran 

constància del grau d’aplicació de cada una d’elles i dels aspectes que cal modificar de 

cares al futur.  

 

El principi de la diversitat ha d’afavorir que es puguin fer tractaments didàctics 

diferenciats segons la tipologia de l’alumnat. Cada departament ha de redactar els 

mínims a assolir per a cada matèria així com les adaptacions curriculars com a mesura 

ordinària d’atenció a la diversitat. 

 

Els components mínims de les programacions anuals són: 

- Nom del departament,  

- Curs i nom de la matèria. 
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- Llibre i/o material utilitzat. 

- Objectius 

- Competències bàsiques 

- Continguts 

- Connexions amb altres matèries 

- Criteris d’avaluació 

 

Components bàsics de la programació de les unitats didàctiques: 

 

- Objectius d’aprenentatge 

- Competències bàsiques 

- Continguts 

- Metodologia i seqüència didàctica 

- Criteris d’avaluació 

5. Estructura i organització a l’ESO______________________________ 

 

5.1. Distribució hores matèria ESO 

 

        

        ESO 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 
 

OP.ESPECÍFIQUES 

CATALÀ 2 3 3 3 
   CASTELLÀ 2 3 3 3 
 

TECNOLOGÍA 

MATEMÀTIQUES 3 3 4 4 
 

TEC. APLICADA 

ANGLÈS 3 3 3 3 
 

LLATÍ   

SOCIALS 3 3 3 3 
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3 0 2   
 

FÍSICA I QUÍMICA 

FÍSICA I QUÍMICA 0 3 2   
 

INFORMÀTICA 

TECNOLOGIA 2 2 2   
 

MÚSICA   

MÚSICA 2 2 0   
 

ED.VISUAL 

ED. VISUAL 2 0 2   
 

FRANCÈS 
FILOSOFIA   

ED. FÍSICA 2 2 2 2 
   RELIGIÓ / CVE 0 0 1 1 
   OPTATIVES* 0 2 2 1 
   TREBALL PERSONAL  5       3      
   OPTATIVES ESPECÍFIQUES       9 
   P.RECERCA         
   ED.ETICOCÍVICA       1 
   TUTORIA 1 1 1 1 
   TOTAL  30 30 30 30 
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5.2. Matèries optatives 

 

Les matèries optatives tenen com a finalitat que els alumnes consolidin, orientin 

reforcin i ampliïn les pròpies capacitats i coneixements. 

 

Atenent les seves finalitats, les matèries optatives poden classificar-se en:  

 

- Consolidació, aprofundiment i ampliació dels continguts treballats en les 

àrees comunes.  

- Iniciació i orientació d’altres continguts acadèmics i professionals.  

- Reforç, destinats a ajudar els alumnes a superar les dificultats en la 

consecució dels objectius de l’àrea que es considerin bàsics. 

 

 

Cada curs el centre revisa l’oferta de matèries optatives atenent a la disposició horària 

del professorat. Aquesta revisió es fa des de l’Equip Directiu. Una vegada determinada 

l’oferta, els professors responsables de la matèria ompliran la informació de cada 

optativa, explicant la tipologia de la matèria i el contingut de la mateixa i la passaran a 

la coordinadora pedagògica.  

 

 Al començament de curs, de 2n a 3r d’ESO, es donarà informació de cada matèria 

optativa i els alumnes escolliran entre aquestes. 

 

En el cas de Religió l’alumne ha de cursar la matèria durant tota l’ESO si la família ha 

optat per aquesta formació. Aquells alumnes que a 2n d’ESO trien la matèria optativa 

de 2ª Llengua Estrangera, la hauran de cursar durant dos cursos consecutius. 

 

En el cas de les matèries optatives de 4t d’ESO, la tria es fa a finals del curs anterior, 

després d’haver fet una anàlisi i reflexió amb els alumnes sobre la seva orientació en 

els estudis. 

 

La concreció  de l’oferta d’optatives es troba a la Programació General Anual. 

 

Protocol en cas de canvi de matèria optativa a 4t d’ESO: 

 

Si un alumne/a, un cop començat el curs, vol canviar de matèria optativa haurà de 

comunicar-lo a la Cap d’Estudis i omplir el document “Sol·licitud de canvi de matèria 

optativa”. Cap d’estudis analitzarà la demanda i la posarà en coneixement dels 
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professors afectats i de la direcció del centre. Un cop valorades totes les informacions 

acceptarà o denegarà aquest canvi. Aquesta decisió la transmetrà a l’alumne, tutor de 

grup i de seguiment, coordinador de nivell i als professors afectats. 

El termini per sol·licitar canvi d’optativa serà d’un mes a partir del dia de 

començament oficial de les classes. 

 

 

5.3. Criteris de distribució de l’alumnat 

  

1r ESO:  

Hi ha quatre grups heterogenis. Es prioritza, dins del que permetin els recursos, que hi 

hagi dos professors a l’aula a les matèries instrumentals. 

Es fan desdoblament en les matèries Ciències i Tecnologia. 

 

El criteris de distribució dels grups tutoria són els següents: 

- La distribució és equilibrada en els diferents grups quant al sexe de 

l’alumnat. 

- Els grups provinents de primària es distribueixen entre els diferents grups-

classe de manera equitativa seguint les indicacions de l’equip de traspàs de 

primària a secundària. 

- Es distribuiran de manera equitativa els alumnes amb dictamen, tot tenint 

en compte els dos primers apartats. 

- Els alumnes que s’incorporin a 1r ESO de manera tardana seran acollits 

d’acord amb el protocol explicitat en el document d’acollida d’alumnes. 

 

2n ESO:  

Hi ha quatre grups. Es prioritza, dins del que permetin els recursos, que hi hagi dos 

professors a l’aula a les matèries instrumentals. 

Es fan desdoblament en les matèries Ciències i Tecnologia. 

La distribució d’alumnes a 2n d’ESO es manté, en principi, com a 1r ESO, però aquesta 

es fa seguint el criteri de l’equip docent que ha tingut l‘alumnat a1r d’ESO.  

 

3r ESO: 

Hi ha tres grups heterogenis. A les matèries instrumentals i Llengua Anglesa els 

alumnes es distribueixen homogèniament en 4 grups. 

Els alumnes de l’aula ordinària es distribueixen seguint els criteris de 2n d’ESO.  

 

4t d’ESO:  

Hi ha tres grups ordinaris, dos orientats al batxillerat i un a la Formació Professional. 

Els agrupaments dels grups ordinaris són, en principi, per nivells, però sempre es fa 
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prevaldre el criteri de l’equip educatiu de 3r d’ESO del curs anterior qui decideix si es 

segueix aquest criteri o es fan grups heterogenis, en funció de les característiques de la 

promoció de cada any. 

 

Els alumnes són agrupats per nivells de la següent manera: 

• A i B: Grup de nivell més avançat, integrat per alumnes que tinguin intenció de cursar 

Batxillerat. 

• B: Grup de consolidació. Per alumnes amb orientació cap els Cicles Formatius. 
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6. Estructura i organització al Batxillerat_______________________ 

 

 

1rBatx. 2n Batx

Ll. Catalana i literatura 2 2

Ll. Castellana i literatura 2 2

Ll. Estrangera (Anglès) 3 3

Filosofia 2 -

Història de la filosofia - 3

Educació física 2 -

Ciències per al món 

contemporani

2 -

Història - 3

Tutoria - 1

Tutoria 1 -

TOTAL 14 14

Modalitat: Ciències i 

Tecnologia

Matemàtiques 4 4

Química 4 4

Física 4 4

Biologia/T.Industrial 4 4

Modalitat: Humanitats i 

C.Socials

Llatí /Matemàtiques de les 

C.S

4 4

Geografia/HCM 4 4

 Lit Cat /Lit Cast 4 4

Economia de l’empresa/Grec 4 4

TOTAL 16 16

P
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6.1. Organització del Batxillerat en 3 anys 

 
Tal com permet el DECRET142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments del batxillerat a l’Article 22  sobre Flexibilització de la durada del 
batxillerat, el centre ofereix la possibilitat de fer el batxillerat en tres cursos. 
 
L’objectiu d’aquesta organització és oferir un pla d’estudis personalitzat,  amb  una 
distribució de les matèries en tres anys que permeti millorar els resultats en el 
batxillerat a aquell alumnat que per diferents raons li seria més complicat realitzar el 
batxillerat en dos cursos. Considerem que aquesta mesura pot augmentar també 
l’accés al batxillerat dels alumnes de 4t d’ESO que afronten amb dificultat la càrrega 
lectiva d’aquesta etapa postobligatòria. 
 
La distribució horària de cada un dels tres cursos serà la següent: 
 
1r ANY 2n ANY 3r ANY 

MATÈRIA HORES MATÈRIA HORES MATÈRIA HORES 

Llengua catalana I 2 Història 3 Llengua catalana II 2 

Llengua castellana I 2 Filosofía 3 Llengua castellana II 2 

Llenguaestrangera I 3   Llengua estrangera II 3 

Eduació Física 2     

Filosofia i ciutadania 2     

Ciències del 
Móncontemporani 

2     

Mates I/Llatí I/MACS I 4 Biologia I/Tecno I 
/Literatura 

4 Física II/Geografia 4 

Química I / Grec 
I/Economia I 

4 Física I/HMC 4 Biologia II/Tecno II/ 
Literatura 

4 

  Química II/ 
LlatíII/MACSII 

4 Matemàtiques 
II/Grec II/Economia II 

4 

  Treball Recerca    

Tutoria 1 Tutoria 1 Tutoria 1 

TOTAL 22  19  20 

 
A partir de l’avaluació inicial de l’alumnat, l’equip educatiu de 1r de batxillerat valorarà 
la conveniència d’aquesta via per a determinats alumnes, via que en qualsevol cas ha 
de ser voluntària i tenir l’acceptació de les persones interessades i del respectiu pare, 
mare o representant legal, en cas que siguin menors d’edat. La proposta es pot fer en 
finalitzar 4t d’ESO o bé al llarg del 1r trimestre del primer curs de batxillerat. 
 
 
 
 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Federica Montseny 
 

15 

 

 

6.1. Canvis de currículum al llarg de l’etapa de batxillerat 

 

A. Canvi de matèries sense canvi de modalitat durant el primer mes de classes, en 

qualsevol dels cursos de batxillerat, els alumnes poden sol·licitar el canvi 

d’alguna de les matèries que hagin triat, sempre que això sigui compatible amb 

l’organització horària del centre. 

En el cas que la direcció del centre aprovi el canvi, es considerarà a tots els  

efectes que l’alumne/a ha cursat des del principi les noves matèries.  

 

A.1.  Matèries de la modalitat que cursa En el cas de matèries de modalitat que tenen 

continuïtat en els dos cursos ,el fet d’haver cursat la part de primer curs de la matèria 

de modalitat (o optativa, en cas que el centre l’hagi distribuït en dos cursos) no implica 

necessàriament que l’alumne/a hagi de continuar-la a segon curs.  

Si un alumne/a que ha cursat la part de primer curs d’una matèria de modalitat 

decideix no cursar la part corresponent al segon curs, aquest fet no l’eximeix d’haver  

de recuperar la part cursada d’aquesta matèria en el cas que no l’hagi superada, si bé 

també pot canviar-la per una altra matèria de primer curs.  

 

Excepcionalment, l’alumne/a pot cursar en el segon curs de batxillerat matèries que 

tinguin continuïtat en els dos cursos, malgrat que no les hagi cursat a primer.  

 

En aquests casos, el centre l’orientarà per tal que pugui adquirir els coneixements més 

essencials no cursats.  

 

L’alumne/a que cursa batxillerat pot optar per afegir alguna matèria al seu currículum  

de manera que aquest estigui format per un nombre de matèries superior a l’establert  

amb caràcter general, sempre que aquesta demanda sigui compatible amb 

l’organització establerta pel centre educatiu. La direcció del centre decidirà sobre 

la viabilitat de la petició i l’acceptarà en cas que no hi hagi incompatibilitats. 
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B.  Canvi de modalitat  

 

Durant el primer mes de classes els alumnes del primer curs poden sol·licitar 

d’adscriure’s a una modalitat diferent de la que havien triat inicialment, d’entre les 

que ofereix el centre. En el cas que la direcció del centre aprovi el canvi, es considera a 

tots els efectes que l’alumne/a ha cursat des del principi la nova modalitat.  

Si un cop superat el primer curs l’alumne/a decidís canviar de modalitat, el centre 

podrà modificar-li el currículum assegurant-se que en acabar el batxillerat l’alumne/a 

hagi cursat el nombre de matèries establert de manera general i hagi superat un mínim 

de quatre matèries d’aquesta nova modalitat. Per complir aquest segon requisit és 

possible que el currículum de l’alumne o alumna estigui format per més matèries de 

les establertes amb caràcter general. El termini per sol·licitar aquest canvi finalitza al 

cap d’un mes d’haver iniciat les classes.  

En el cas de matèries que tinguin continuïtat en els dos cursos, el centre ha de vetllar 

perquè l’alumne o alumna pugui adquirir els coneixements essencials corresponents 

que no ha cursat.  

Si l’alumne/a no tingués superada alguna matèria de primer curs pròpia de la 

modalitat que ha deixat de cursar, el centre ha de vetllar per la seva superació durant 

el segon curs. L’alumne/a pot optar per canviar alguna de les matèries no superades 

del primer curs per matèries de la nova modalitat.  

Les matèries de matemàtiques i matemàtiques aplicades a les ciències socials es 

consideren equivalents als efectes de canvis de modalitat. 
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7. Criteris per a la formació dels equips docents 

 

L’organització dels equips docents s’orienta a facilitar el desenvolupament del projecte 

educatiu i l’assoliment de les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu 

de tots els alumnes. Aquesta organització té com a objectiu potenciar l’atenció a la 

diversitat i l’acció tutorial, així com aprofundir en aquells aspectes que el centre, a 

partir dels resultats educatius i de les avaluacions diagnòstiques, prioritza.  

Entre els criteris que es tenen en compte per organitzar els equips docents, el centre 

considera que els equips de professors per nivell es mantinguin durant dos cursos per 

a permetre un coneixement  i seguiment dels alumnes  més acurat. També s’intenta 

que a 1r curs d’ESO els docents siguin els mínims, promovent que alguns professors 

puguin impartir més d’una matèria. Per últim la configuració dels equips docents ha de 

tenir la màxima representativitat quant a matèries curriculars. 
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8. Reunions 
 

Pensem que les reunions tenen un valor fonamental tant en l’elaboració com en la 

implementació i posterior avaluació dels diferents aspectes curriculars del centre. Són 

l’espai idoni per intercanviar idees, actituds o sentiments entre les persones, la qual 

cosa porta l’adopció de decisions consensuades. Es per això que el nostre centre té 

planificats uns espais de trobada que es detallen tot seguit (les funcions de cadascun 

dels equips estan detallades en l’apartat “Organització i funció” de les NOFC): 

 

- Reunió de direcció. L’equip directiu es reuneix dos cops per setmana per a 

tractar tots aquells aspectes que li són propis. Durant aquesta reunió 

s’elaboren els punts de la “nota informativa” que es fa arribar a tots els 

professors i al PAS cada setmana. Aquest document dóna informació 

relativa al funcionament de la setmana, novetats normatives... L’objectiu 

d’aquesta nota és alliberar de contingut informatiu les reunions d’equip 

docent de manera que durant les sessions només es tracti tot el que fa 

referència al funcionament de nivell. 

 

- Reunió de coordinació-direcció. Un cop a la setmana es reuneixen els 

coordinadors de nivell amb la direcció per preparar les reunions dels equips 

docents i les avaluacions. 

 

- Reunions d’equip docent. Es realitzen quinzenalment. Assisteixen tots els 

professors que fan classe en el nivell. Un cop al trimestre es reuneixen tots 

els professors que imparteixen classe a un mateix grup per a valorar el seu 

funcionament (preavaluació i interavaluació). Les reunions dels equips de 

batxillerat es convoquen un o dos cops al trimestre. Els coordinadors 

redacten l’acta de cada reunió i la pengen a la plataforma del centre. 

 

- Reunions dels Departaments didàctics amb la direcció del centre. Formada 

per representants de la direcció i els membres des departaments, es 

reuneix un o dos cops al llarg curs per a tractar temes com ara resultats, 

aplicació de projectes i informació diversa que posteriorment es debat al 

claustre.  

 

- Reunions dels departaments didàctics. Els professors de la mateixa  matèria 

o matèries afins es reuneixen un cop per setmana per tractar temes relatius 

a la metodologia, avaluació i organització de les mateixes.   
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- Reunions de professors d’àmbit. Un cop cada dos mesos es fa reunió del 

professorat d’àmbit (social-lingüístic i científic-tecnològic) per tractar temes 

de programació i avaluació per competències. 
 

 

- Comissió d’Atenció a la diversitat. La CAD es reuneix setmanalment amb la 

psicopedagoga de l’EAP i un cop al mes amb els representants del Serveis 

Socials del municipi i de l’EAP social. 

 

- Comissió de convivència. Formada per un representant de cada nivell de 

l’ESO, la TIS del centre i la direcció, es reuneix setmanalment per a tractar 

les incidències que hagin pogut sorgir al llarg de la setmana relatives a la 

convivència en el centre.  

 

- Reunions del claustre de professors. Es convoquen un cop al trimestre. Es 

tracta qualsevol tema relatiu al centre (organització i funcionament, 

currículum, línies de centre...). Quan el tema a tractar requereix d’una 

reflexió i valoració es treballa prèviament a la comissió pedagògica, a 

l’equip educatiu o bé es fa arribar la proposta per escrit amb la finalitat de 

poder arribar a acords i consens d’una manera més àgil. 

 

- Reunions coordinació-tutor. Aquestes reunions són setmanals i tracten 

temes relatius a la tutoria de grup i al Pla d’Acció Tutorial i als alumnes en 

particular. Les porta la coordinadora de nivell i assisteixen els tutors de grup 

i de seguiment. 
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9. Horari_____________________________________________________ 

 

 
Dilluns Dimarts dimecres dijous divendres 

08:00-09:00 Sessió Sessió sessió sessió sessió 

09:00-09:55 Sessió Sessió sessió sessió sessió 

5 minuts sortida pati      

Esbarjo (15 min)      

5 minuts entrada classe      

10:15-11:15 Sessió Sessió sessió sessió sessió 

11:15-12:15 Sessió Sessió sessió sessió sessió 

Esbarjo (15 min)      

5 minuts entrada classe      

12:35-13:30 Sessió Sessió sessió sessió sessió 

13:30-14:30 Sessió Sessió sessió sessió sessió 

      

15:30-16:30 Reunions  Reunions   

16:30-17:30 Reunions  Reunions   
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10.SORTIDES, VIATGES I ALTRES ACTIVITATS       

 

 

- Sortides curriculars. 

 

A principi de curs, cada departament elaborarà el calendari de sortides per a tot el 

curs, a ser possible, desglossat per trimestres i indicant les dates corresponents. 

Aquestes sortides han de tenir uns objectius pedagògics relacionats amb la matèria 

pròpia de cada departament i per tant han de formar part de las programacions d’aula. 

 

Les sortides dels departaments es troben a la programació anual de centre. 

 

- Activitats generals i de participació a nivell de tot el centre (festes, etc.) 

 

Des de la direcció del centre es proposa anualment, tenint en compte el calendari 

escolar,  activitats generals  per a tot l’alumnat (activitats final de trimestre, festes...): 

 

- Sortida de tutoria  

- Nadal 

- Carnestoltes 

- Final 2n Trimestre (Setmana llengües estrangeres) 

- Sant Jordi 

 

Aquestes activitats són impulsades i coordinades pels responsables d’activitats del 

centre. Tota activitat general implica la participació de tot l’alumnat i professorat del 

centre. 

L’organització i supervisió d’aquestes activitats de caire festiu anirà a càrrec del 

professorat del centre. 

 

 

- Viatges 

 

El centre organitza anualment un viatge final d’etapa d’ESO i de 1r de Batxillerat. Des 

de la coordinació d’activitats i la direcció del centre es proposen les destinacions, que 

han de ser de caire cultural. El viatge té una durada d’una setmana. 

Cada dos anys els alumnes de 2n i 3r que fan la matèria optativa de francès fan un 

viatge a França per posar en pràctica els coneixements adquirits i conèixer el país. 
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- Altres sortides 

 

D’altra banda des de Coordinació Pedagògica es planifiquen sortides per a les 

diferents tutories, així com dues sortides anuals amb els delegats i mediadors del 

centre i unes colònies bianuals per a 1r i 2n d’ESO, coincidint amb el Treball de Síntesi. 
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11. AVALUACIÓ           

 

L'objectiu fonamental de l'avaluació a l'ESO és saber si l'alumnat ha arribat a assolir els 

objectius que ens havíem proposat o fins a quin grau els ha assolit. La funció de 

l'avaluació ha d'anar encaminada a millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge i, 

per tant, la recollida d'informació, i la seva anàlisi, ha d'orientar-se a la presa de 

decisions per a aquesta millora.  

La  informació obtinguda a partir de la situació inicial de l'alumnat -avaluació inicial- 

ens ha de permetre adaptar el procés d'aprenentatge als coneixements i capacitats de 

l'alumnat. Es tracta de mesurar tant l'assoliment d'un determinat nivell com del procés 

d'aprenentatge.  

D'altra banda és molt important que l'alumnat tingui consciència del que ha aprés. 

Això l'ajudarà i el motivarà a continuar treballant. L'autoavaluació i coavaluació poden 

ser instruments molt adients per aconseguir aquest objectiu. 

En definitiva, cal avaluar el conjunt de les activitats realitzades de manera continuada 

tenint en compte la realitat individual de l'alumnat. També cal tenir present els 

aspectes de comunicació i participació a l'aula, és a dir, valorar els components 

actitudinals de la nostra avaluació i cal fer conscient i partícip de l’avaluació a l’alumne.  

 

Els pares rebran cada trimestre la informació documental de l’avaluació. Un cop rebut 

l’informe el signaran i tornaran la pestanya inferior al tutor de seguiment que el 

guardarà a l’expedient de l’alumne.  

 

L’ equip directiu estableix per a cada trimestre un calendari d’avaluacions intentant:  

- Que el repartiment de trimestres no sigui per trimestres naturals, sinó que es 

distribueixin per igual nombre de setmanes, així s’iguala la durada de crèdits.  

 

- Que les avaluacions no siguin coincidents quant a horari, de manera que els 

professors que intervenen en diversos grups-classe, hi puguin assistir. 

 

 

11.1. La junta d' avaluació. 

 

La junta d'avaluació la componen tot el professorat amb atribució docent en el nivell 

corresponent. Donat que l’avaluació ha de ser integradora, és a dir, que l’observació i 

diagnòstic del progrés de l’alumnat en els aprenentatge necessita de la integració de 

les aportacions de tot el professorat d’un mateix alumne/a, el nombre de 
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professors/es d’un mateix grup ha de ser limitat. Per aquest motiu queden exempts 

d’assistir a les reunions d’avaluació els professors de les matèries optatives de 1r a 3r 

d’ESO. 

 

La coordinació de la junta correspon al coordinador/a de nivell. 

El tutor/a del grup avaluat presidirà la sessió d'avaluació del seu grup, i serà 

l'encarregat d'aixecar acta de la reunió. 

 

11.2. Les sessions d' avaluació. 

 

- 11.2.1. Preavaluació: Es convoca abans de la 1ª Avaluació ordinària (mitjans 

octubre).L'objectiu és avaluar globalment la incorporació de l'alumnat al 

seu curs. 

 

- 11.2.2. Avaluacions ordinàries: És realitzaran 3 avaluacions ordinàries al 

llarg del curs. Tenen com a objectiu estudiar i valorar conjuntament el 

rendiment de l'alumnat, com a grup i individualment, a més de prendre les 

decisions pertinents que es faran constar en l'acta de l'avaluació. 

 Les qualificacions de la tercera avaluació s’introduiran dues 

setmanes abans d’acabar el curs. La darrera setmana de curs els 

departaments proposaran activitats de recuperació per a aquells 

alumnes amb matèries pendents. 

 

- 11.2.3. Interavaluacions: es convoquen un cop al llarg del curs (febrer). 

L’objectiu és valorar l’evolució de l’alumne al llarg del trimestre i actuar en 

aquells casos que ho requereixin abans d’arribar a l’avaluació trimestral.  

 

- 11.2.4. Avaluació final de curs: L'avaluació final de curs tindrà lloc 

conjuntament amb la tercera avaluació. En aquesta reunió els professors de 

cada matèria hauran d’introduir en un document compartit les activitats i 

els criteris de recuperació per a aquells alumnes que hagin de presentar-se 

a les proves extraordinàries. Aquest document estarà disponible per a les 

famílies a la intranet de la pàgina web de l’institut. El tutor de seguiment 

comentarà amb l’alumne aquest document per matèria i s’assegurarà que 

la informació arriba a la família (mitjançant entrevista o comunicació 

telefònica). 

 

- 11.2.5. Avaluació extraordinària: Un cop realitzada la convocatòria 

extraordinària de recuperació de les matèries pendents (setembre) per cada 

curs de la etapa, la junta d'avaluació analitzarà, per cada alumne, la 
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possibilitat de promocionar o la necessitat de romandre un any més en el 

mateix curs. 

 

 

 

o Dinàmica de les reunions d’avaluació. El funcionament d’aquestes 

reunions és el següent: 

 

- El trimestre s’acabarà uns dies abans  de les primeres reunions 

d’avaluació,  i el programa per introduir les notes es tancarà dies abans de 

la reunió. S’evitarà del tot “cantar” notes per evitar que s’allargui 

l’avaluació. 

- Com a màxim, un dia abans de l’avaluació, s’introduiran els 

comentaris que escaiguin dels alumnes en el document compartit al DRIVE. 

- L’avaluació començarà  com a molt tard 5‘ després de l’hora fixada. Si 

un/a tutor/a de seguiment no hi és quan es parla del seu tutorand , aquest 

alumne/a  passa a final de la llista. 

- Es pauta el temps que dediquem a cada alumne/a  a fi que  doni temps 

d’arribar a tots.  

- Es faran  intervencions curtes .S’intentarà que cada professor/a parli 

de cada alumne només un cop. S’ha de procurar que les intervencions  no es 

limitin a fer una descripció dels fets sinó que es busquin propostes 

d’intervenció.  

-  Al final de la reunió es parlarà del grup : rendiment acadèmic 

(gràfiques), atmosfera de treball, relacions entre ells, col·locació a l’aula, 

puntualitat, neteja,  etc.  I es faran propostes.  

 

 

El tutor/a de seguiment 

 

Abans de l’avaluació 

- Haurà d’anar a l’avaluació havent mirat els informes individuals dels 

seus alumnes (Moddle) i haurà de portar les faltes i els retards amb els 

percentatges que hi ha al moodle (cal tenir en compte els alumnes que 

falten del 5 al 25%, del 25 al 75% i  més del 75%). 

Un cop acabada l’avaluació: 

- Haurà de posar les observacions al butlletí de notes, així com les faltes 

d’assistència i els retards. 

- Haurà de reunir-se amb els seus tutorands per donar-los el butlletí i 

comentar les notes. Si l’alumne/a ha suspès és recomanable parlar amb 

la família mitjançant una entrevista o, si ja l’ha feta, mitjançant una 

trucada telefònica. 
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Tutor/a de grup 

-Haurà de justificar les faltes d’assistència 

- Haurà de passar per secretaria abans de la reunió a buscar l’acta de 

les notes i fer-ne fotocòpies per al professorat. 

- A partir de la 2ª av. haurà de fer la comparativa amb les avaluacions 

anteriors (de les que ha suspès cada alumne/a i de les que han suspès per 

matèria) . 

- Haurà de portar l’avaluació i prendre nota de totes les modificacions. 

- Haurà de portar el full de la reunió que ha fet amb el delegat  i 

sotsdelegat per comentar quina és la dinàmica del grup.  

- Un cop acabada la reunió haurà de fotocopiar l’acta i passar-ne 

l’original a secretaria.  La fotocòpia se la quedarà el tutor/a. 

-Haurà de passar per secretaria per comunicar les modificacions.   

 

 

11.3. Criteris d’avaluació i superació de matèria 

 

Si l'avaluació ha de servir l'alumnat per prendre consciència dels factors que 

afavoreixen la seva formació i per aprendre a analitzar i reflexionar sobre el seu procés 

d'aprenentatge, cal donar-li una informació correcta sobre els criteris i procediments 

d'avaluació. Per això cada professor a inici de curs informarà els alumnes dels criteris i 

instruments d’avaluació de la seva matèria. Aquesta informació quedarà registrada en 

la programació que elabora cada departament per a les famílies i que es pot consultar 

a la plataforma de l’institut. 

 

 

11.4. Avaluació de les matèries al llarg de l’etapa. 

 

Pel que fa a l'avaluació d'una matèria al llarg de l'etapa, els criteris són diferents en 

funció de les característiques i especificitats de cada matèria. Però el claustre de 

professors va acordar com a criteri de centre que, quan un alumne té la matèria d’un 

curs pendent, es considera superada si aprova aquesta matèria els dos primers 

trimestres del curs següent. Tot seguit es detallen algunes especificitats 

departamentals.
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Departament Criteris Generals matèria Recuperació 
Trimestral 

Avaluació Final Ordinària Avaluació Extraordinària Recuperació cursos 
anteriors 

Tipus activitat 
recuperació 

Nota final Tipus activitat 
recuperació 

Nota final 

Llengües 1r ESO: 
2n ESO: 
 
Saber: 25% 
Saber fer: 25% 
Saber ser, estar: 10% 
Compr. lectora: 10% 
Exp. escrita: 10% 
Lectures: 20% 
 
 
 
 

Es recupera aprovant 
el trimestre anterior 
amb un 6. 
 
Si no aprova el 1r i 
2n trimestre ha de 
treure un 6,5 al 3r. 

Examen i/o 
treball. 

Cap màxim establert. 
 
La nota serà en funció 
de les activitats i 
proves de recuperació 
realitzades i tenint en 
compte la globalitat 
d’aspectes de tot el 
curs. 

Examen i 
dossier de 
treball d’estiu 

Màxim establert: 
6 PUNTS 
 
La nota serà en 
funció de les 
activitats i proves 
de recuperació 
realitzades i 
tenint en compte 
la globalitat 
d’aspectes de tot 
el curs. 

Recupera si aprova els 
dos primers trimestres 
del curs actual. 

3r ESO: 
4t ESO: 
 
Saber: 35% 
Saber fer: 15% 
Saber ser, estar: 10% 
Compr. lectora: 10% 
Exp. escrita: 10% 
Lectures: 20% 
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Llengües 
Estrangeres 

1r ESO i 2n ESO 
 
Saber :  50% 
Saber fer :30 % 
Saber ser/estar:  20 

 

3r ESO i 4rt ESO 

Sabe:r 60% 

Saber fer: 30 % 

Saber ser/ estar: 10 % 

Es recupera aprovant 
el trimestre anterior 
amb un 5. 
 
Si no aprova el 1r i 
2n trimestre ha de 
treure un 6 al 3r. 

Examen i/o 
treball. 

Cap màxim establert. 
 
La nota serà en funció 
de les activitats i 
proves de recuperació 
realitzades i tenint en 
compte la globalitat 
d’aspectes de tot el 
curs. 

Examen i 
dossier de 
treball d’estiu 

Màxim establert: 
6 PUNTS 
 
La nota serà en 
funció de les 
activitats i proves 
de recuperació 
realitzades i 
tenint en compte 
la globalitat 
d’aspectes de tot 
el curs. 

Recupera si aprova els 
dos primers trimestres 
del curs actual. 
 
Nota màxima 5 

Matemàtiques 1r ESO: 
2n ESO: 
 
Saber: 60% 
Saber fer: 20% 
Saber ser, estar: 10% 
Compr. lectora: 5% 
Exp. escrita: 5% 
 
3r ESO: 
4t ESO: 
 
Saber: 70% 
Saber fer: 10% 
Saber ser, estar: 10% 
Compr. lectora: 5% 
Exp. escrita: 5 
 

A criteri del 
professor. Prova 
escrita 

Examen i 
Dossier 
obligatori 
per 
presentar-se 
a la prova. 

Cap màxim establert. 
 
La nota serà en funció 
de les activitats i 
proves de recuperació 
realitzades i tenint en 
compte la globalitat 
d’aspectes de tot el 
curs. 

Examen i 
dossier de 
treball d’estiu 

Màxim establert: 
6 PUNTS 
 
La nota serà en 
funció de les 
activitats i proves 
de recuperació 
realitzades i 
tenint en compte 
la globalitat 
d’aspectes de tot 
el curs. 

Recupera si aprova els 
dos primers trimestres 
del curs actual. 
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Ciències PRIMER ESO 
SEGON ESO 
 
SABER:  40% 
SABER FER: 30% 
SABER SER, ESTAR: 30% 

 

En  
algunes ocasions es 
podran realitzar 
activitats i/o proves 
escrites de 
recuperació per 
trimestres abans de 
l’avaluació final. 

Prova escrita 
dels 
trimestres o 
blocs de 
continguts 
no superats 
i/o treball 
amb 
activitats 
complement
àries. 

Cap màxim establert. 
 
La nota serà en funció 
de les activitats i 
proves de recuperació 
realitzades i tenint en 
compte la globalitat 
d’aspectes de tot el 
curs. 

Prova escrita 
i/o dossier 
d’activitats 
d’estiu. 

Màxim establert: 
6 PUNTS 
 
La nota serà en 
funció de les 
activitats i proves 
de recuperació 
realitzades i 
tenint en compte 
la globalitat 
d’aspectes de tot 
el curs. 

Recupera si aprova els 
dos primers trimestres 
del curs actual. 
 
Si l’alumne no aprova 
els dos trimestres 
presentarà dossier i 
farà examen específic. 
 
4t d’ESO,:prova de 
recuperació abans 
d’acabar el 2n 
trimestre 

TERCER ESO FQ 
TERCER ESO BG 
QUART ESO FQ 
QUART ESO BG 
 
SABER:  60% 
SABER FER: 30% 
SABER SER, ESTAR: 10% 
 

 
Tecnologia Tots els cursos 

Saber: 40% 
Saber fer: 40% 
Saber ser, estar: 20% 
Comprensió lectora:5% 
Expressió escrita: 5% 

El departament 
oferirà activitats de 
recuperació 
trimestralment 

Imprescindib
le entregar 
tots el 
treballs i 
dossiers 
pendents. 
Examen de 
recuperació 

Cap màxim establert. 
 
La nota serà en funció 
de les activitats i 
proves de recuperació 
realitzades i tenint en 
compte la globalitat 
d’aspectes de tot el 
curs. 

Examen de 
recuperació 
(75%) més la 
feina d'estiu 
(25%) 

Màxim establert: 
6 PUNTS 
 
La nota serà en 
funció de les 
activitats i proves 
de recuperació 
realitzades i 
tenint en compte 
la globalitat 
d’aspectes de tot 
el curs. 
 

Recupera si aprova els 
dos primers trimestres 
del curs actual. 
 
Si l’alumne no aprova 
els dos trimestres 
presentarà dossier i 
farà examen específic. 
 
4t d’ESO, prova de 
recuperació abans 
d’acabar el 2n 
trimestre 
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Ciències Socials 1r ESO i 
2n ESO: Saber: 60% 
Saber fer: (incloure comp. 
lectora i exp. Escrita): 30% 
Saber ser, estar : 10% 
 
3r ESO i 
4t ESO:  
Coneixements: 60-70% 
Proced. :30-40% 
Actituds: 10% 

Es farà una prova de 
recuperació 
trimestral si el 
departament  ho 
considera necessari.  
En altres casos, 
l’alumne recupera 
una avaluació si 
aprova suficientment 
la següent aval.  Amb 
excepció de 
l’avaluació final. 

Prova escrita 
dels 
trimestres no 
superats i 
treball o 
dossier amb 
les activitats 
de 
recuperació 
pertinents. 

En funció del resultat 
de l’apartat anterior i 
de la valoració global 
de l’actitud de 
l’alumne. 

Examen i 
treball d’estiu. 
 

Màxim establert: 
6 PUNTS 
 
La nota serà en 
funció de les 
activitats i proves 
de recuperació 
realitzades i 
tenint en compte 
la globalitat 
d’aspectes de tot 
el curs. 
 
 
 
 

Recupera si aprova els 
dos primers trimestres 
del curs actual. 

Educació Física 1r ESO: 
Saber .........................5 % 
Saber fer.................. 50 % 
Saber ser, estar ........35 % 
Compr. Lectora ......... 5 % 
Exp. Escrita .................5 % 
 
2n ESO: 
Saber .........................10% 
Saber fer ..................50 % 
Saber ser, estar ........30 % 
Compr. Lectora ..........5 % 
Exp. Escrita ............... 5 % 

Acredita si la mitjana 
dels 3 trimestres és 
igual o superior a 5.  
 
Si la mitjana és 
inferior a 5 s’haurà 
de presentar a 
l’avaluació final 
ordinària d’aquella 
part/s  (teòrica o 
pràctica) suspesa/es 
durant el curs. 

Prova teòrica 
o pràctica 
d’aquella 
part/s 
suspeses 
amb nota 
inferior a 4 
durant el 
curs. 

Cap màxim establert. 
 
La nota serà en funció 
de les activitats i 
proves de recuperació 
realitzades i tenint en 
compte la globalitat 
d’aspectes de tot el 
curs. Es calcularà la 
mitjana de la nota 
amb els trimestres 
aprovats. 

Dossier 
obligatori per 
fer la prova 
escrita +  
prova pràctica 

Màxim establert: 
5 PUNTS 
 
La nota serà en 
funció de les 
activitats i proves 
de recuperació 
realitzades i 
tenint en compte 
la globalitat 
d’aspectes de tot 
el curs. 
 
 
 

Recupera si aprova els 
dos primers trimestres 
del curs actual. 
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Visual i Plàstica 3r ESO: 
Saber ........................15 % 
Saber fer ................. 50 % 
Saber ser, estar ....... 25 % 
Compr. Lectora ......... 5 % 
Exp. Escrita ............... 5 % 
 
4t ESO: 
Saber ....................... 20 % 
Saber fer ................. 50 % 
Saber ser, estar ....... 20 % 
Compr. Lectora ......... 5 % 
Exp. Escrita ............... 5 % 

Acredita si la mitjana 
dels 3 trimestres és 
igual o superior a 5.  
 
Si la mitjana és 
inferior a 5 s’haurà 
de presentar a 
l’avaluació final 
ordinària d’aquella 
part/s  (teòrica o 
pràctica) suspesa/es 
durant el curs. 

Prova teòrica 
o pràctica 
d’aquella 
part/s 
suspeses 
amb nota 
inferior a 4 
durant el 
curs. 

Cap màxim establert. 
 
La nota serà en funció 
de les activitats i 
proves de recuperació 
realitzades i tenint en 
compte la globalitat 
d’aspectes de tot el 
curs. Es calcularà la 
mitjana de la nota 
amb els trimestres 
aprovats. 

Prova escrita i 
prova pràctica 
+ dossier 
d’activitats 
d’estiu 

Màxim establert: 
5 PUNTS 
 
La nota serà en 
funció de les 
activitats i proves 
de recuperació 
realitzades i 
tenint en compte 
la globalitat 
d’aspectes de tot 
el curs. 

Recupera si aprova els 
dos primers trimestres 
del curs actual. 
 
4t d’ESO, prova de 
recuperació abans 
d’acabar el 2n 
trimestre 

Música 1r ESO: 
Saber ...................... 30 % 
Saber fer ................. 40 % 
Saber ser, estar ....... 30 % 
2n ESO: 
Saber ...................... 30 % 
Saber fer ................. 35 % 
Saber ser, estar ....... 25 % 
Compr. lectora ........ 10 %  
3r ESO: 
Saber ....................... 30 % 
Saber fer ................. 35 % 
Saber ser, estar ....... 25 % 
Compr. Lectora ....... 10% 
4t ESO: 
Saber ...................... 50 % 
Saber fer ................. 30 % 
Saber ser, estar ....... 20 % 

Es recupera lliurant 
totes les làmines 
pendents. 
 
Es fa ½ amb 2 
trimestres aprovats 
sempre i quan la 
nota sigui 4 o més i 
s’hagi aprovat el 3r 
trimestre. 

Examen i 
lliurament de 
totes les  
tasques 
pendents. 

Màxim establers: 6 
PUNTS 
 
La nota serà en funció 
de les activitats i 
proves de recuperació 
realitzades i tenint en 
compte la globalitat 
d’aspectes de tot el 
curs.  

Lliurament de 
les làmines de 
recuperació + 
examen. 

Màxim establert: 
6 PUNTS 
 
La nota serà en 
funció de les 
activitats i proves 
de recuperació 
realitzades i 
tenint en compte 
la globalitat 
d’aspectes de tot 
el curs. 
 

Recupera si aprova els 
dos primers trim. del 
curs actual. 
 
4t d’ESO, prova de 
recuperació abans 
d’acabar el 2n 
trimestre 
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Orientació: 
Reforç i 
Diversificació 
Curricular 

1r ESO 
2n ESO 
Reforç Llengües: 
Saber : 20% 
Saber fer: 30% 
Saber ser, estar : 20% 
Compr. Lectora: 10% 
Expres. Escrita: 10% 
Lectures: 10% 
Reforç Matemàtiques: 
Saber: 25% 
Saber fer: 35% 
Saber ser, estar: 20% 
Compr. Lectora: 10% 
Expres. Escrita: 10% 

 
Es recupera aprovant el 
trimestre següent amb un 
5 si es valora que hi ha 
hagut millora. 
 
Si no aprova el 1r i 2n 
trimestre ha de treure un 
6 al 3r i/o presentació 
dossier i prova. 

 
Imprescindible 
entregar tots 
els treballs i 
dossiers 
pendents. 
 
 
Examen de 
recuperació 
dels 
continguts no 
superats.  

 
Nota màxima 
Reforç: 6. 
 
Nota màxima 
àmbits i 
pràctiques 
empresa: 6 
 
Nota màxima 
mantenimen
t: 7 
 
 
La nota serà 
en funció de 
les activitats 
i proves de 
recuperació 
realitzades i 
tenint en 
compte la 
globalitat 
d’aspectes 
de tot el 
curs. 

 
Examen i 
dossier de 
treball d’estiu 

 
Màxim 
establert: 6 
PUNTS 
 
La nota 
serà en 
funció de 
les 
activitats i 
proves de 
recuperaci
ó 
realitzades 
i tenint en 
compte la 
globalitat 
d’aspectes 
de tot el 
curs. 
 

 
Recupera si aprova 
els dos primers 
trimestres del curs 
actual. 
 

Diversificació Curricular 
Àmbit Sociolingüístic: 
Saber: 25% 
Saber fer: 25% 
Saber ser, estar: 20% 
Compr. Lectora: 10% 
Expres. Escrita: 10% 
Lectures: 10% 
Àmbit Científic: 
Saber: 30% 
Saber fer: 30% 
Saber ser, estar:20% 
Compr. Lectora: 10% 
Expr. Esc.: 10% 

*Ciències 

(1) Per aplicar aquestes proporcions és condició indispensable que la nota de coneixements sigui  ≥4, tret dels casos excepcionals que consideri el professor o professora. 

(2) Les notes de comprensió lectora i d’expressió escrita representaran com a màxim el 5% de les notes de procediments i/o d’actituds respectivament. [per ex. A 3r de BG quedaria: coneixements 50%, 

procediments 25%, actituds 15%, comprensió lectora 5% i expressió escrita 5%] 

(3) A tercer d’ESO la nota final ha de ser la mitjana entre les notes de FQ i de BG, sempre i quan cadascuna d’elles sigui ≥4. Si la mitjana no supera un 5, la matèria sencera quedarà pendent pel setembre 

(FG+BG) 
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11.5. Promoció 

 

Tal com regula la LOE repetirà curs l’alumne que suspengui tres matèries o més. La 

Junta d’Avaluació pot decidir que promocioni en el cas que tingui més de tres matèries 

suspeses tenint en compte la normativa vigent. 

 

11.6.  Plans individuals PI 

Quan a un alumne se li fa un Pla Individual, el professor ha d’avaluar aquest alumne en 

funció dels objectius proposats en el seu P.I., si bé en els documents caldrà indicar que 

les valoracions corresponen a una programació específica. 

 

11.7. Alumnes que no superin l’etapa 

Els alumnes que no superin l’etapa i que no tinguin l’edat límit (18 anys) podran 

romandre un any més, repetint 4t d’ESO. A 4t es pot repetir de manera excepcional 

dues vegades si no s’ha repetit cap curs en tota l’etapa. 

A partir dels setze anys i amb l’acord de la família es pot orientar els alumnes que no 

obtinguin el títol de Graduat en Educació Secundària cap a cursos de programes de 

formació inicial. 

 

11.8. Títol de graduat d’ESO 

Els alumnes que superin totes les matèries de l’etapa, obtindran el títol de Graduat en 

Educació Secundària Obligatòria. De la mateixa manera podran aconseguir el títol els 

alumnes que finalitzin el curs amb avaluació negativa en una o dues matèries i, 

excepcionalment en tres, sempre que l’equip docent consideri que la naturalesa i el 

pes específic d’aquestes en el conjunt de l’etapa no els hagi impedit assolir les 

competències bàsiques i els objectius de l’etapa. 

 

 

11.9. Aspectes relatius a l’avaluació final i final extraordinària dels alumnes. 

 

 Els departaments definiran el criteri a seguir a l’hora de qualificar l’alumne en 

l’avaluació extraordinària. La normativa diu en aquest sentit que cal avaluar el 

procés de l’alumne al llarg del curs, és a dir, cal que es tingui en compte els 

resultats que ha obtingut l’alumne al llarg del curs. 

 Els alumnes de l’ESO que no es presentin a les proves de recuperació de juny 

i/o setembre i que, per tant, tenen un 0 en la prova, tindran com a resultat final 
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el valor resultant de fer la mitjana de les avaluacions del curs i el de la 

recuperació. 

 

Mitjana matèria curs + Resultat prova recuperació 

 

         2 

 

 En el cas que la junta d’avaluació hagi de sotmetre a votació l’aprovació d’una 

matèria, només podran emetre vot els professors que hagin impartit classe 

amb l’alumne al llarg del curs. 

 En el cas de l’avaluació final extraordinària, quan el professor que ha impartit la 

matèria durant el curs no hi sigui, el Cap de Departament es farà responsable0e 

coordinar el procés d’avaluació (prova, assistència a la junta d’avaluació amb 

dret a vot i signatura de les actes). 

 En aquest cas el cap de departament tindrà tants vots a la junta d’avaluació 

com matèries representa en aquell moment. 

 Les matèries de Visual i Plàstica, Música, Llatí, Grec i Francès hauran de deixar 

la correcció de la prova al juny a la coordinadora pedagògica, en el cas de 

professorat interí o que té coneixement que no hi serà al setembre. 

 

 

11.10. Procediment per a les reclamacions de qualificacions de crèdit i/o trimestre 

 

· L’alumne exposa la reclamació directament al professor. 

 

· Si el professor considera que la qualificació ha de ser modificada, ho comunica al 

tutor de grup qui ho comunicarà a l’equip docent i a secretaria per tal que es modifiqui 

a l’expedient acadèmic. 

 

· En cas de desacord, l’alumne ho comunica al tutor de seguiment. 

 

· El tutor de seguiment traspassa la queixa al departament corresponent per tal que 

s’estudiï. 

 

· El departament valora la reclamació i en deixa constància en acta. Del resultat, que 

decideix el departament, n’és informada la Direcció i l’equip docent. 

 

 

· En cas que es decideixi modificar la qualificació, Direcció ho comunica a secretaria per 

tal que es modifiqui la qualificació a l’expedient acadèmic de l’alumne. 
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11.11.  Procediment per a les reclamacions de qualificacions finals 

 

Per a les qualificacions finals de curs el centre establirà un dia, posterior a la realització 

de les avaluacions finals de juny i de setembre, en què els professors estudiaran i 

resoldran les possibles reclamacions. 

 

En cas que l’alumne no estigui d’acord amb les qualificacions ha de seguir el següent 

protocol: 

 

· L’alumne emplena i lliura una instància a la secretaria del centre. 

 

· Secretaria registra l’entrada de la instància i la traspassa a Direcció. 

 

· Direcció la traspassa al departament corresponent.  

 

· El departament valora la reclamació i en deixa constància en acta. Del resultat n’és 

informada la Direcció qui resoldrà directament la reclamació o convocarà una nova 

reunió de l’equip docent. 

 

. Si la reclamació es refereix a decisions sobre la promoció de curs o acreditació final de 

l'etapa, el director podrà resoldre directament la reclamació en vista de l'acta de la 

sessió d'avaluació en què l'equip docent atorgà les qualificacions finals, o bé convocar 

una nova reunió de l'equip docent. 

 

· En cas que es desestimi la reclamació, Direcció n’informa per escrit  l’alumne que ha 

reclamat, qui podrà recórrer davant la direcció dels Serveis Territorials del Vallès 

Occidental.  

 

. En cas de modificació de nota la direcció del centre ho comunicarà a l’alumne 

mitjançant escrit. Igualment es modificarà la qualificació en diligència signada per la 

direcció. 
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12. Treball de Síntesi 

 

El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge 

que impliquen una feina interdisciplinària que afavoreix la integració de coneixements 

i del treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors. Aquestes 

activitats estan concebudes per avaluar si s’han assolit, i fins a quin punt, els objectius 

que el nostre centre té establerts en la seva programació i, en particular, els objectius 

que hi ha establerts en les diverses matèries del currículum. Durant el treball de síntesi 

l’alumne ha de demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball 

individual ,i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. 

 

L’alumne fa un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. 

 

L’equip de professors programa un seguit d’activitats interdisciplinàries relacionades 

amb diferents matèries del currículum comú de l’alumne. És essencial que les diferents 

activitats siguin significatives per al tema que es treballa i que no constitueixin un 

seguit de propostes deslligades, sinó un tot coherent. 

 

Amb aquestes activitats es pretén ordenar un seguit de situacions en què l’alumne 

pugui aplicar, de manera pràctica, els coneixements i les habilitats adquirits durant un 

llarg període d’aprenentatge, a fi de trobar solucions als problemes plantejats. Consta 

de dues parts: una de treball en equip que es desenvoluparà o bé a l’aula o als llocs on 

calgui anar a la recerca d’informació (als matins), i una altra d’individual que cada 

alumne realitzarà si escau particularment a casa seva (a les tardes). 

El Treball de Síntesi es realitzarà durant el mes de juny del curs escolar. Uns quinze 

dies abans de la realització del treball de síntesi, els tutors explicaran globalment el 

conjunt de les activitats –en equip i individuals- que caldrà desenvolupar durant els 

dies que es treballarà a l’aula i, així mateix, els informaran sobre les diferents 

peculiaritats del treball a realitzar. El tutor en cada cas resoldrà els inconvenients 

organitzatius que puguin sorgir. Igualment i per tal que l’organització de tot el procés 

en surti beneficiada els recordarà els següents punts: 

 

1. Que l’assistència és obligatòria. 

 

2. Que el treball en grup implica una bona planificació de la feina entre els 

components, així com un pacte implícit de compromisos. 
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3. Que, abans de començar la sessió matinal de cada dia, facin de comú acord i 

segons les habilitats de cadascú la distribució de les tasques. 

 

4. Que, malgrat aquesta distribució, cal posar en comú tots els resultats, que 

caldrà escriure de forma polida i clara en els fulls corresponents. 

 

5. Que, per identificar-se, posin a la portada de les diferents activitats que 

presentin en grup els noms de tot l’equip i que recullin en una carpeta tots els treballs. 

 

6. Que de cada activitat valorin recíprocament la feina de cadascun dels 

components. Així mateix, els professors d’aula valoraran cada dia l’actitud i la forma de 

treballar de tots els membres de l’equip, anotant tots els detalls en la graella de 

seguiment diari del treball de síntesi. 

 

7. Que, si han de fer alguna consulta a un professor, enciclopèdia, Internet, etc., 

ho hauran de canalitzar a través del portaveu i dels professors d’aula. 

 

 

 

Els continguts dels Treballs de síntesi es relacionen amb algun tipus de Servei 

Comunitari. 

 

 

Avaluació del treball de síntesi 

 

L'equip docent que imparteix el crèdit avaluarà i qualificarà de manera col·legiada el 

crèdit de síntesi de cada alumne. El crèdit de síntesi s'avaluarà positivament quan 

l'equip docent que l'hagi impartit apreciï que l'alumne ha assolit en un grau suficient 

els objectius terminals propis d'aquest crèdit. Aquesta avaluació tindrà en compte 

l’assoliment dels objectius de les diferents activitats, tant les de treball individual com 

les de treball en equip. La qualificació del treball de síntesi es computa dins de la 

qualificació del bloc de matèries optatives. 
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13. PROJECTE DE RECERCA (4T D’ESO) 
 

En el quart curs tots els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip. L’objectiu 

del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències 

bàsiques de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre i de la 

competència d’autonomia i iniciativa personal. 

 

Característiques generals del projecte de recerca 

 

El projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca 

realitzades per l’alumne, entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l’alumne 

mateix i sota el guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l’alumne ha de demostrar 

capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del treball individual, i també de 

responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en 

comú. 

 

El projecte de recerca consta d’una sèrie de tasques que es construeixen a partir de 

situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals els alumnes, en grups 

reduïts, han de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, 

integrar informació procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions 

argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breu exposició oral. Aquestes 

situacions inicials proposades als alumnes poden tenir un caràcter transversal, però 

també es poden emmarcar dins un àmbit de coneixement determinat. 

Aquest treball ha de tenir un caràcter més obert, que permeti comprovar el grau 

d’autonomia de l’alumne en la planificació de les accions a emprendre per assolir els 

objectius previstos i donar resposta als problemes plantejats, per mitjà del treball en 

equip. 

L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les 

competències bàsiques de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a 

aprendre i de la competència d’autonomia i iniciativa personal. Pel que fa a la primera 

competència esmentada, el projecte de recerca suposa la posada en acció de les 

pròpies capacitats i potencialitats que s’orienten a satisfer uns objectius, tot manejant 

de manera eficient recursos i tècniques del treball intel·lectual i demostrant capacitat 

de cooperació. Pel que fa a la segona competència, implica diverses actituds personals 

interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, la creativitat, la capacitat de 

prendre decisions i de transformar les idees en accions per tal de tirar endavant 

projectes individuals i col·lectius. 

També es posen en acció les competències comunicativa lingüística i audiovisual (amb 

la presentació escrita del treball i l’exposició oral), la competència en el tractament de 

la informació i la competència digital (amb la cerca i gestió d’informacions en diversos 
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formats) i la competència social i ciutadana (participació, responsabilitat, presa de 

decisions i capacitat dialògica en el treball en equip). 

 

ORGANITZACIÓ AL CENTRE 

 

El crèdit de recerca es concentrarà al llarg de 5 dies (30 hores). 

Els alumnes començaran a preparar i desenvolupar el treball en sessions de tutoria a 

partir del mes de febrer i en dues reunions dimecres a la tarda que mantindran amb 

els tutors. 

Dates: setmana anterior a les vacances de Setmana Santa. 

Cada grup d’alumnes tindrà assignat com a tutor un professor  de l’equip docent de 4t 

d’ESO. 

Durant la setmana del projecte, els alumnes hauran de venir al centre diàriament a 

trobar-se amb el seu tutor qui  els assignarà les tasques que hauran de fer i revisarà el 

desenvolupament del treball. 

Els alumnes disposaran d’aules al centre per treballar, però tindran l’opció de treballar 

fora de l’institut si ho desitgen (biblioteca, casa..). 

Els alumnes exposaran oralment el seu treball davant d’un tribunal. 

 

 

FORMACIÓ DELS GRUPS 

 

Orientacions generals per als alumnes 

1. Han de formar un grup tenint en compte que les afinitats dels membres siguin 

similars (matèries optatives). Cada grup estarà format per un màxim de 4 

persones. El treball no es pot fer individualment. 

2. Aquest treball de recerca s’haurà de desenvolupar durant 5 dies. L’exposició 

oral del mateix serà l’últim dia. 

3. A partir del mes de febrer s’anirà  preparant el treball a tutoria i amb el 

professor que tutoritzarà el vostre treball. 

4. A més de la presentació final escrita també s'ha de fer una breu exposició oral. 

5. Aquest treball estarà considerat com a una assignatura optativa més i com tal 

formarà part del vostre expedient amb la qualificació corresponent. 

6. La qualificació final serà individual i no ha de ser obligatòriament la mateixa per 

a tots els membres del grup. 
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Avaluació del projecte de recerca en el context del bloc de matèries optatives 

 

Els criteris d’avaluació tenen en compte  el procés global del treball realitzat i la 

perseverança en la consecució de les fites proposades, i no únicament els resultats 

obtinguts. La qualificació final, que és individual, cal que prevegi la capacitat 

d’autonomia per gestionar la pròpia feina, així com l’actitud de cooperació i 

responsabilitat en el treball en grup. 

La qualificació del treball s’incorpora, en l’avaluació final de 4t curs, a la qualificació del 

bloc de matèries optatives (amb exclusió de les tres matèries optatives específiques 

que ha hagut de cursar) que l’equip docent ha d’atorgar a cada alumne. 

Aquesta qualificació del bloc de matèries optatives s’ha d’obtenir com a  mitjana 

aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació del projecte de recerca, d’una 

banda, i de la qualificació aportada pels professors de les matèries optatives no 

específiques cursades per l’alumne al llarg del curs, de l’altra. 

 A efecte de promoció, s’ha de considerar aquest bloc com una única matèria. 

14. El treball de recerca al Batxillerat. 

 

Segons la normativa actual (LOE), “els alumnes han de desenvolupar la capacitat de 

recerca adient al nivell d’estudis que estan cursant, exercint-la en les diverses 

assignatures. Per la importància que té aquesta capacitat, tots els alumnes han de 

realitzar un treball de recerca”. 

El treball de recerca pertany a la part diversificada del currículum de Batxillerat. 

Està constituït per un conjunt d’activitats realitzades per l’alumnat, estructurades i 

orientades a la investigació sobre un àmbit escollit i acotat, en part, per l’alumnat. El 

treball de recerca pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinar. 

El nostre centre organitza la realització del treball de recerca de la següent manera: 

Durant l’últim trimestre de 1r de Batxillerat, els alumnes han de triar el títol del treball 

de recerca, així com tenir designat un tutor de treball. D’aquesta manera, durant les 

vacances d’estiu entre 1r i 2n de Batxillerat, els/les estudiants poden començar a 

treballar el tema que hagin escollit. 

A cada estudiant se li lliura a 1r de Batxillerat un dossier explicatiu del treball de 

recerca. 

El treball escrit es lliura al tutor quan l’alumne cursa 2n de Batxillerat, al llarg del mes 

de desembre, s’imprimeix i s’enquaderna al centre, es lliura una còpia a un dels 

membres del tribunal avaluador. El tribunal avaluador està constituït pel tutor/a del 

treball de recerca, un professor/a amb coneixements de la matèria tractada al treball i 

un professor d’una àrea diferent a la tractada. Només un d’aquests dos professors 

llegeix el treball, l’altre avalua exclusivament l’exposició oral. 
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Els alumnes han de fer una breu exposició oral (20 minuts aproximadament) del seu 

treball davant del tribunal. A aquesta exposició es permet l’entrada dels alumnes de 1r 

de Batxillerat, per tal que puguin veure com exposen els seus companys de 2n. 

 

La nota del treball de recerca té una equivalència horària de 70 hores i representa un 

10% de la nota global del Batxillerat. 

 

L'avaluació del Treball de Recerca es farà des del seu inici i tindrà en compte el 

material presentat i l'exposició oral, així com el procés d'elaboració que el tutor haurà 

seguit (assistència a les sessions amb el tutor, presentació d'esquemes i guions, etc.). 

 

Durant l’exposició oral el tribunal podrà intervenir mentre l'alumne fa la seva exposició 

només si suposa un ajut pel propi alumne; cas que vulgui fer preguntes relacionades 

amb la temàtica tractada, esperarà que l'alumne acabi la seva exposició. 

 

Criteris d’avaluació 

 

Tot seguit es presenta la graella avaluadora: 

TUTOR/A                  (30%)                      0-10 DOSSIER ESCRIT      (40%) 0-10 EXPOSICIÓ ORAL     (30%) 0-10 

Compliment del calendari 
d’entrevistes 

 ASPECTES FORMALS: 
Presentació general, redacció i 
correcció lingüísitca 

 Ordre, claredat i precisió  

Lliurament puntual de les tasques 
encomanades 

 Formulació adequada de la 
hipòtesi/objectiu del treball 

 Argumentació adequada i 
clara (hipòtesi, conclusions) 

 

Planificació de la recerca i 
capacitat d’organització 

 Rigor i tractament científic en 
el desenvolupament del treball 

 Domini del vocabulari tècnic 
i específic 

 

Esforç, responsabilitat i auto-
avaluació crítica 

 Coherència i grau d’elaboració 
de les conclusions 

 Resposta coherent a les 
preguntes del tribunal 

 

Iniciativa i capacitat de resolució 
de problemes 

 Originalitat/creativitat  Utilització dels recursos 
adequats (TIC/MAV) 

 

Selecció i ús adequats de les fonts 
d’informació 

 Complexitat    

Treball en grup (participació, 
col·laboració) 

 Contenir treball propi 
experimental (recerca) 
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Recuperació 

 

Els alumnes que no lliurin o suspenguin el seu treball en la data prevista, tindran una 

pròrroga d’un mes per entregar-lo al tutor . Després d’aquesta data l’alumne tindrà 15 

dies per preparar l’exposició oral . La qualificació dels treballs de recerca entregats en 

aquest cas no superarà el 5. 

 

Assignació de tutors de Treball de Recerca 

 

Els criteris que es seguiran a l’hora d’assignar treballs de recerca als professors del 

centre: 

 

o Es respectarà la modalitat cursada per l’alumne a l’hora d’assignar 

tutor. 

 

o S’evitarà sempre que sigui possible els treballs interdisciplinars. 

S’estudiaran els casos de treballs que tractin temes de diferents 

itineraris però dins de la mateixa modalitat. 

 

o Els alumnes podran triar matèria, però no tema. Durant la primera 

entrevista amb el tutor/a assignat/da s’orientarà a l’alumne en la 

definició de la seva recerca. 

 

o Tots els departaments que imparteixen classe a batxillerat podran 

tutoritzar treballs de recerca. Aquells departaments que no imparteixen 

classe a batxillerat però que ho vulguin fer voluntàriament, podran 

també tutoritzar treballs. 

 

o Es tindrà en compte a l’hora d’assignar tutors el pes horari del 

departament al batxillerat. Aquesta distribució s’especifica a l’annex  

d’aquest document.  

 

o Cada professor tutoritzarà un treball. No s’assignaran hores per fer el 

seguiment dels treballs, excepte a aquells  tutors que, voluntàriament, 

vulguin portar més treballs. S’estudiarà l’assignació d’una hora lectiva a 

partir de tres treballs, sempre i quan  el centre disposi d’hores. Els 

professors que voluntàriament vulguin tutoritzar dos treballs no tindran 

reducció horària. 
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o En cas que hi hagi més demanda de treballs que tutors dins un 

departament, es seguirà el següent procediment: 

 

 

 En primer lloc es proposarà els alumnes organitzar-se en grup 

per tal que hi hagi un treball per tutor. 

 En cas que no es pugui complir el punt anterior, es prioritzarà 

per expedient acadèmic i modalitat, de manera que podrà triar 

matèria aquell alumne que, cursant l’esmentada matèria hagi 

tingut la mitjana més alta de notes durant el primer i segon 

trimestre de 1r curs de batxillerat. 

 A cada departament se li adjudicarà un treball. 

 Si tot i així queden treballs per assignar, es reubicaran en altres 

departaments de la mateixa modalitat que no tinguin adjudicat 

cap treball. 

 

 

ANNEX 

 

 

 

Departaments que imparteixen entre 2 i 4 hores …………………….. 1 treball /alumne per 

departament. 

Departaments que imparteixen entre 5 i 8 hores …………………….. 2 treballs per 

departament. 

Departaments que imparteixen entre 9 i 12 hores …………………… 3 treballs per 

departament. 

Departaments que imparteixen més de 12 hores …………………….. 4 treballs per 

departament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Federica Montseny 
 

44 

 

 

5. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

 

15.1.  INTRODUCCIÓ 

 

El Pla d'Acció Tutorial és una eina que permet als docents treballar la formació integral 

dels alumnes i seguir el seu procés d'aprenentatge i de creixement. Va adreçat a tots 

els cursos de l'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, dels quals  tenim els 

cicles complets.  

 

Aquest PAT es promou i es coordina des de l'Equip de Coordinació, format pels 

coordinadors de nivell de l'ESO i per la coordinadora pedagògica. La funció primera 

d'aquest equip és la de vetllar per la realització d'aquest PAT. 

 

Hem de subratllar que l’acció tutorial en els centres d’educació secundària s’emmarca 

en tres àmbits: l’alumnat, la família i el centre educatiu. L’acció tutorial ha 

d’aconseguir interelacionar els tres àmbits per poder contribuir en el treball 

d’orientació a l’alumnat i llur família.  

 

La relació amb les famílies incideix de manera positiva en l’acció tutorial. El compromís 

i la corresponsabilitat de les famílies va íntimament lligat a l’acció tutorial i, per tant, al 

flux d’informació que es creï entre el tutor o tutora, com a interlocutor de l’equip 

docent i les famílies. 

 

15.2 L'ACCIÓ TUTORIAL A L'ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI. 

 

15.2.1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. 

 

L'Acció Tutorial té un abast molt ampli, ja que, perquè sigui veritablement eficaç, ha 

d'estar-hi implicat tot el conjunt de professorat que forma l'Equip Educatiu, els tutors 

de seguiment i els coordinadors de nivell. La coordinació de tots aquests membres es 

fa en el marc de l'Equip de coordinació que es reuneix setmanalment. En aquestes 

sessions es debaten les propostes presentades per l'Equip Directiu, els Equips 

Educatius o els tutors, i es coordinen totes les accions necessàries per a l'acompliment 

dels objectius del PAT. Tots els acords presos són transmesos pels coordinadors als 

tutors i als Equips Educatius corresponents. 
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Tot i així, gran part dels continguts d'aquest pla es desenvolupen principalment en dos 

eixos : el Crèdit de Tutoria que consisteix en  una hora setmanal del tutor/a de grup 

amb els alumnes del grup-classe; i amb l’acció que cadascun dels professors i 

professores dels claustre realitza amb els seus alumnes assignats com a tutoria de 

seguiment. 

 

15.2.2. OBJECTIUS GENERALS DEL CRÈDIT DE TUTORIA. 

 

- Ajudar a l'adquisició dels  aprenentatges, afavorint el coneixement i la pràctica de 

tècniques d'estudi que facilitin l'establiment d'aprenentatges significatius, que 

incentivin la dinàmica del gust per aprendre. 

 

- Ajudar a la formació i integració social de l'alumne, mitjançant el coneixement i el 

respecte de les normes d'urbanitat i convivència, que li permetin l'autocontrol i el 

motivin en el respecte als altres i a l'entorn. 

 

- Ajudar al desenvolupament de la personalitat dels alumnes potenciant actituds 

tolerants, crítiques i reflexives, i incidir en la formació d'una escala de valors ètica i 

democràtica. 

 

- Ajudar que l'alumne es conegui millor, tant pel que fa a les seves aptituds i capacitats, 

com pel que fa als seus interessos. Engegar accions dirigides a optimitzar els recursos 

propis. 

 

- Facilitar la integració i la participació de l'alumne al grup-classe i al Centre en general. 

 

- Informar sobre les diferents professions i sortides acadèmiques, tot relacionant-ho 

amb els interessos, aptituds i possibilitats de l'alumne. 

 

-Donar eines per a la resolució de problemes incidint en el programa de la mediació 

escolar tant per a la seva possible formació com a mediadors com a servei per millorar 

l’atmosfera del centre. 
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15.2.3. OBJECTIUS DE L'ACCIÓ TUTORIAL 

 

1- Facilitar que els alumnes s'integrin cohesionadament en el seu grup-classe de 
referència i establir mecanismes que afavoreixin un dinàmica positiva d'ambient i de 
treball, a través del companyerisme, la participació i les ganes d'aprendre. 
 
2- Intentar que la integració i la participació es faci extensiva a tot en centre, quant al 
coneixement i contacte  amb la resta de grups del mateix nivell i d’altres nivells. 
Estimular la participació dels alumnes en les activitats extra acadèmiques del centre 
(Castanyada, Carnestoltes, etc.) 
 
3- Afavorir el coneixement de l'organització i el funcionament del centre, tant en el 
vessant administrativa com en l’acadèmica. Potenciar la participació dels alumnes en 
l'organització del centre per mitjà del delegat de classe. 
 
4- Dur a terme la pràctica d'accions i estratègies dirigides a l'autoconeixement de 
l'alumne, la incentivació de l'autonomia personal i la reflexió crítica, així com la 
incorporació d'hàbits de conducta adaptats, tant individuals com socials. Estimular la 
col·laboració dels alumnes en l’aplicació de les NOFC. 
 
5- Realitzar activitats que ajudin a millorar l'atenció, la concentració i la memòria, tot 
dirigit a l'assoliment d'aprenentatges significatius. 
 
6- Incidir en la necessitat d'un ús progressiu en la pròpia capacitat de planificació 
d'activitats d'estudi o d'altra mena, tant a curt com a mig i a llarg termini i el seu 
compliment, tot establint estratègies d'autoreforçament que facilitin un 
comportament guiat per una motivació intrínseca. Orientar l'alumne en la tria de 
matèries optatives. 

 

7- Introduir-los en les tècniques d'estudi com la comprensió lectora, el subratllat, el 

resum, l'esquema, etc.) i fomentar la responsabilitat de la feina ben feta. Procurar que 

l'alumne sigui capaç d'autoobservar el seu procés d'aprenentatge (metacognició). 

 

 

8.-Treballar les habilitats socials i la resolució de problemes, entre elles la mediació 
escolar. 

 

9.- Ajudar que els alumnes aprofundeixin en el propi coneixement com a persones 

(quines són les seves aptituds, el seu caràcter i la seva manera de ser) i que aprenguin 

a respectar-se els uns als altres. Fomentar l'ordre, el respecte i la tolerància. 
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10- Potenciar la seva capacitat crítica, tant davant dels fets quotidianes del centre com 

dels fets socials i polítics. 

 

11- Despertar en els alumnes un interès per l'entorn, ja que fer-se gran és anar passant 

de la individualitat a la col·lectivitat. Fer-los prendre consciència del seu entorn 

immediat, de les condicions i de les possibilitats que això els representa per al seu 

futur acadèmic i professional. 

 

12- Orientar l'alumne perquè pugui esbrinar quines són les condicions que ha de tenir 

en compte a l'hora d'escollir una professió. Ajudar-lo a triar les matèries optatives que 

responen millor als seus gustos, interessos i aptituds. 

 

 

15.3. ACTIVITATS DEL PRIMER CURS D'ESO. 

 

PROGRAMA DE COMPETÈNCIA SOCIAL 

El programa se centra en allò que és interpersonal, en l'àmbit relacional, en els 

problemes de convivència, i en la manera de resoldre'ls. 

Parteix d'un enfocament cognitiu, amb l'objectiu d'aconseguir que l'alumnat arribi a 

relacionar-se de forma positiva, malgrat que l'entorn sigui poc favorable. 

El programa consta de materials pensats per treballar els blocs següents: 

1. HABILITATS COGNITIVES 

Ensenyar les habilitats cognitives necessàries per a la relació personal: 

- El pensament causal és la capacitat per determinar l'origen o causa d'un problema. 

- El pensament alternatiu és l'habilitat d'imaginar el major nombre de solucions a un 

problema determinat. 

- El pensament conseqüencial és la capacitat de preveure les conseqüències d'un dit o 

d'un fet. 

- El pensament de perspectiva és l'habilitat de situar-se en el lloc de l'altre. 

- El pensament mitjans-fins és una capacitat complexa que suposa saber marcar-se 

objectius i saber analitzar els recursos de què es disposa. 

2. CREIXEMENT MORAL  
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El programa parteix que el creixement moral suposa un creixement en paral·lel, o 

previ, a la capacitat intel·lectual i al raonament, en l'habilitat lingüística i en la facilitat 

de relació social. Es basa en els sis estadis de desenvolupament moral segons Kolhberg, 

que són: Heteronomia, Individualisme, Expectatives Interpersonals, Sistema socials i 

consciència, Contracte Social i Principis ètics universals. 

Basat en aquesta la teoria del creixement en valors, el programa presenta dilemes 

morals per a l'entrenament cognitiu i la discussió moral.  

3. HABILITATS SOCIALS  

Es parteix de que les Habilitat Socials són conductes, que es manifesten exteriorment i 

de forma estable,  que faciliten la relació interpersonal, no d'una forma agressiva ni 

inhibida, sinó assertiva, i que s'aprenen per observació de models i per la tècnica 

d'assaig i error. 

 

 

15.4. ACTIVITATS DEL SEGON CURS D'ESO. 

 

- Activitats de cohesió grupal i de mecanismes que afavoreixin una dinàmica positiva i 

d'ambient i de treball. 

 

- Informació als alumnes de tots els aspectes organitzatius que els afectin. 

 

 - Activitats grupals de TIC per aprendre a treballar en grup i també a parlar en públic. 

 

- Recordatori les principals normes de convivència i de respecte amb relació als 

companys, professors, mobiliari, materials, espais comuns, etc. 

 

- Ajuda els alumnes en l'adquisició d'aprenentatges i detecció dels casos que presentin 

dificultats; proposar mesures d'ajut.  

 

- Col·laboració en el desenvolupament de la personalitat dels alumnes (jocs de lògica, 

participació en debats sobre valors, habilitats socials, autoconeixement, adquisició de 

criteris propis i respecte per als criteris dels companys i companyes, etc.  

 

 

- Motivació a la participació dels alumnes en totes les activitats que es fan al Centre, 

tant complementàries com de funcionament normal. 
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- Conscienciació que amb la seva actitud i comportament faciliten o dificulten el bon 

funcionament del grup. 

 

- Activitats per  treballar l'organització del temps d'estudi. 

 

 

- Reforçament del coneixement de tècniques d'estudi ja iniciat en el primer curs.  

 

- Ampliació del camp de coneixement dels alumnes pel que fa a les diverses 

possibilitats d'activitats de lleure que tenen en el seu municipi. 

 

 - Taller sobre els riscos que comporten les addiccions.  

 

- Coneixement del cos i dels trets de l’adolescència , amb la xerrada “L’adolescència i 

tu” . 

 

- Orientació per a l'elecció de matèries optatives. 

 

- Activitats per treballar la multiculturalitat i la diversitat de tot tipus.  

 

- Ús informàtic de programes adequats a la seva edat que informen sobre sexualitat.  

 

-Preparació de les avaluació del curs i realització d’una reflexió grupal i individualitzada 
sobre el que ha estat el crèdit de tutoria.  
 

 

 

15.5. ACTIVITATS DEL TERCER CURS  D'ESO. 

 

-  Activitats que pretenen fer-los valorar aspectes diversos abans de prendre decisions 

que afectaran la seva vida acadèmica: "Elecció de delegats", "Elecció d’optatives, , 

"Autoavaluació i reflexió sobre els resultats acadèmics". 

 

- Informació als alumnes de tots els aspectes organitzatius que els afectin. 

 

 - Activitats grupals per treballar valors. 

 

- Recordatori les principals normes de convivència i de respecte amb relació als 

companys, professors, mobiliari, materials, espais comuns, etc. 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Federica Montseny 
 

50 

 

- Exercicis de tècniques d’estudi. 

 

- Activitats destinades a crear o mantenir la cohesió del grup. 

 

- Aprofundiment en el propi coneixement i autoestima en aquesta etapa de canvis: 

l’adolescència.  

 

-  Activitats perquè l’alumne explori les seves aptituds, interessos , etc per facilitar la 

decisió que haurà de prendre a 4t quant a la seva orientació acadèmico-professional. 

És la primera fase del Projecte Ariadna (3 sessions) , que seguirà a 4t i també a 

Batxillerat, dirigit per la tècnica de l’Ajuntament en Orientació acadèmico- laboral. Es 

tracta d’iniciar un procés d’autoconeixement per tal d’ajudar l’alumne a prendre 

decisions i a acompanyar-lo en el seu itinerari escolar.  

 

- Exercicis que els ajudin a expressar i analitzar com veuen i senten les altres persones, 

i a respectar l’existència de diferents punts de vista. Acceptar les diferències i la 

diversitat. 

 

- Potenciació de debats a partir de pel·lícules, textos o d’altres mitjans sobre racisme, 

relacions home-dona, relacions entre diferents generacions, etc. 

 

 

 

15.6.  ACTIVITATS DEL QUART CURS D'ESO. 

 

-  Activitats que pretenen fer-los valorar aspectes diversos abans de prendre decisions 

que afectaran la seva vida acadèmica: "Elecció de delegats", "Elecció d’optatives, , 

"Autoavaluació i reflexió sobre els resultats acadèmics". 

 

- Informació als alumnes de tots els aspectes organitzatius que els afectin. 

 

 - Recordatori les principals normes de convivència i de respecte amb relació als 

companys, professors, mobiliari, materials, espais comuns, etc. 

 

- Activitats relacionades amb l'objectiu principal d'aquest curs, l'orientació 

acadèmica i professional: continuació del Projecte Ariadna comentat anteriorment 

(document annex) . Els objetius són: 
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 Orientar l’alumne perquè pugui esbrinar quines són les condicions que ha de tenir 

en compte a l’hora d’escollir una professió. 

 Ajudar-lo a conèixer quines són les seves aptituds i fer-lo reflexionar sobre el seu 

caràcter i la seva manera de ser. 

 Ajudar-lo a triar els crèdits i les matèries que responen més àmpliament als seus 

gustos, interessos i aptituds. 

 Fer-li prendre consciència del seu entorn immediat, de les condicions i de les 

possibilitats que això li representa per al seu futur acadèmic i professional. 

 Ajudar-lo perquè pugui valorar, avaluar i treure conclusions dels tests que li seran 

presentats. 

 Facilitar-li tota la informació necessària quant a opcions acadèmiques i 

professionals. 

 Informar els pares sobre tots els estudis i sortides professionals. 

 

- Preparació del Projecte de recerca ( contingut, objectius, metodologia). 
 

    - Preparació de l'última avaluació del curs i realització d’una reflexió grupal i                                   
individualitzada sobre el que ha estat el crèdit de tutoria.  
 
 

15.7. L'ACCIÓ TUTORIAL AL BATXILLERAT. 

 

La majoria de l'alumnat prové del mateix centre, de la promoció de quart d'ESO per a 

primer de batxillerat, i de primer de batxillerat per a segon de batxillerat. Per tant, les 

tasques d'integració en el centre que es realitzen des de la tutoria no es consideren 

necessàries en aquest cicle. 

Durant tot el cicle els alumnes cursen dos crèdits de tutoria a raó d'una hora setmanal. Els 

objectius generals de la tutoria marcats pel batxillerat abasten els dos cursos del cicle. 

 

15.7.1. OBJECTIUS GENERALS. 

 

Perfil personal de l'alumne: 

 

- L'alumne ha de ser conscient dels seus trets de caràcter, actitud i aptituds per tal de 

prendre decisions, particularment en l'àmbit acadèmic. 

 

- L'alumne ha de ser capaç d'esdevenir el protagonista del propi procés d'aprenentatge: 

ser conscient del currículum que segueix en la tria d'optatives, escollir mètodes i 

estratègies de treball, etc. 
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- L'alumne ha de ser capaç d'analitzar els seus desitjos i característiques personals, d'una 

banda en el marc acadèmic dels objectius d'aprenentatge de la modalitat de batxillerat 

triada i dels estudis superiors que desitja cursar i d'altra banda reflexionar sobre la 

necessitat de desenvolupar-los tant a nivell personal com social. 

 

 

Relació social: 

 

- L'alumne ha de ser conscient de la seva participació en el grup classe i, a través d'ell, 

integrar-se en la comunitat del centre i implicar-s'hi activament en funció de les seves 

característiques personals i dels seus desitjos. 

 

- L'alumne ha de facilitar la comunicació de la seva família amb el centre educatiu i 

valorar la família com el nucli que més interactua en la seva formació. 

 

- L'alumne s'ha d'integrar en el seu entorn sociocultural, interessant-se per conèixer les 

seves característiques i obtenir elements de judici que li permetin decidir la seva 

participació com membre d'aquesta societat.  

 

 

15.7.2. OBJECTIUS DEL PRIMER CURS. 

 

1- Ajudar l'alumnat a fer la transició ESO-Batxillerat en les millors condicions possibles.  

 

2- Orientar l'alumnat sobre les característiques del batxillerat: curriculars, de rendiment 

acadèmic, d'avaluació, etc. 

 

3- Orientar sobre les possibles sortides professionals que s'ofereixen des del batxillerat: 

Cicles Formatius de Cicle Mitjà, Superior i Universitat.  

 

4- Conscienciar l'alumnat del seu protagonisme dins del procés d'aprenentatge. 

 

5- Conèixer les característiques personals i acadèmiques de cada alumne. Anar fent el 

seguiment durant tot el curs, analitzant, conjuntament amb ell, els seus resultats i 

aconsellant-lo per tal que pugui superar el curs.  

 

6- Afavorir la participació en la estructura de gestió del centre (delegats, Consell Escolar) i 

en les diverses activitats extra acadèmiques que es realitzin. 
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7- Potenciar entre els membres del grup-tutoria la col·laboració, el respecte i la 

solidaritat, així com amb la resta de membres del centre. 

 

8- Preparar l'alumne perquè assumeixi el final de curs i orientar-lo de cara al seu futur 

immediat. 

 

9- Informar a l'alumne sobre el treball de recerca que haurà de realitzar durant el segon 

curs. 

 

12.- Afavorir la participació en la estructura de gestió del centre (delegats, Consell 

Escolar) i en les diverses activitats extraacadèmiques que es realitzin. 

 

 

15.7.3.OBJECTIUS DEL SEGON CURS. 

 

1- Recordar a l'alumnat les característiques del batxillerat: curriculars, de rendiment 

acadèmic, d'avaluació, etc. 

 

2- Explicar als alumnes l'estructura de les PAAU i la tria de matèries per examinar-se en 

les PAAU. 

 

3- Orientar i explicar als alumnes les diverses sortides professionals: Cicles Formatius de 

Grau Mig, Superior i la Universitat. 

 

4- Conèixer les característiques personals i acadèmiques de cada alumne.  

 

5- Fer un seguiment de tot l'alumnat i especialment d'aquell que presenta alguna 

problemàtica determinada. Assessorar i orientar l’alumnat en funció de la seva evolució 

durant el curs. 

 

6- Afavorir la participació en la estructura de gestió del centre (delegats, Consell Escolar) i 

en les diverses activitats extraacadèmiques que es realitzin. 

 

7- Potenciar entre els membres del grup-tutoria la col·laboració, el respecte i la 

solidaritat, així com amb la resta de membres del centre. 

 

8- Orientar els alumnes que tenen matèries pendents de primer de batxillerat perquè les 

recuperin. 

 

9.- Preparar i orientar l'alumne sobre les PAAU. 
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10.- Informar els alumnes dels diferents premis als que poden presentar els seus treballs 

de recerca. 

 

15.7.4. ACTIVITATS DE TUTORIA. 

 

Activitats adreçades al grup d'alumnes: 

 

- Informació sobre :  

1. El funcionament del batxillerat i característiques de la modalitat que han escollit. 

2. Les sortides professionals i acadèmiques . 

3. Els objectius, organització i avaluació del treball de recerca als alumnes de primer 

de batxillerat. 

4. Els objectius, organització i avaluació del crèdit d'estada a l'empresa als alumnes 

de primer de batxillerat. 

5. -L'estructura de les PAAU i del seu calendari en segon de batxillerat. 

 

- Orientació general quant a organització del grup, hàbits d'estudi, etc -Elecció dels 

càrrecs corresponents (delegat, subdelegat ). Possible renovació d'aquests a l'inici del 

segon trimestre. 

 

- Valoració del funcionament del grup-tutoria. 

 

-  Estimular la participació en les festes i altres activitats del centre. 

 

-Tractar d’ajudar-los a resoldre els conflictes entre els propis alumnes i entre els alumnes i 

el professorat o el centre en general. 

 

- Observació de la dinàmica del grup, fent un seguiment de les possibles modificacions 

tant en la seva estructura com en l'evolució pròpia del grup, analitzant els efectes que 

aquestes novetats tenen en l'àmbit de l'aprenentatge dels alumnes. 

 

-Valoracions de final de trimestre. 

 

-Orientació i tria de matèries optatives per a les PAAU en segon de batxillerat. 

  

 

Activitats adreçades a l'alumne individualment: 
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 -El PAT la tutoria individualitzada dels alumnes de batxillerat. Donat que són 

alumnes de promoció interna en la immensa majoria i coneixen ja el funcionament del 

centre i els seus companys, s’ha considerat adequat destinar la major part de l’esforç de 

tutoria de batxillerat en fer el seguiment personal de l’alumne/a de manera intensiva, per 

mitjà d’una entrevista privada amb el tutor un cop al trimestre, com a mínim. En aquesta 

entrevista, el tutor/a procurarà obtenir tota la informació necessària pel seguiment 

acadèmic de l’alumne/a i l’orientarà en tot allò que necessiti, tant en l’àmbit acadèmic 

com en la relació amb els companys i professors. La concreció dels objectius d’aquestes 

entrevistes és la següent: 

 

- Seguiment del procés d’integració personal i acadèmica de 

   l’alumne/a tant al grup com al centre. 

- Ajuda en la resolució de conflictes entre l'alumne/a i els seus companys o el 

professorat per tal de trobar-ne la solució. 

- Conèixer les motivacions i expectatives de l'alumne/a i orientar-lo 

acadèmicament i professional. 

- Assessorament i control dels hàbits de treball de l'alumne/a. 

- Comentar-li les estratègies recomanades per l'equip docent en les sessions 

d'avaluació que li cal aplicar en cada trimestre. 

- Orientar l'alumne/a de segon amb matèries pendents de primer per què les 

recuperi i fer-ne el seguiment. 

- En cas que l'alumne/a tingui dificultats en la superació del batxillerat i 

decideixi deixar-ho, orientar-lo en les diferents alternatives amb l’ajut del 

servei d’orientació de la localitat. 

 


