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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 DEFINICIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

El Projecte Educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i 

li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en 

general, el màxim aprofitament educatiu. 

El Projecte Educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la 

comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social.  

Per actualitzar el Projecte Educatiu el centre té en compte les característiques socials i 

culturals del context escolar i, de l’entorn productiu, i preveu les necessitats educatives de 

l’alumnat. 

1.2 FUNCIONS DEL PEC 
 
Són funcions del Projecte Educatiu de Centre: 
 
1. Servir com a document marc, és a dir, com a referència de qualsevol altre document de 

gestió de la vida escolar. 
 
2. Adaptar les diferents activitats del centre a les necessitats i les característiques socio- 

culturals i educatives de l’entorn i del centre. 
 
3. Crear espais de negociació, afavorint una cultura del diàleg i de la presa de decisions 

consensuades, a fi d’augmentar el seu caràcter vinculant, comprometent-nos en un model 
d’educació i gestió de tipus participatiu i democràtic.  

 
4. Propiciar un model d’autoavaluació, a través de diferents instruments desenvolupats i 

consensuats amb aquest objectiu, obtenint mesures quantitatives i sobretot qualitatives 
de l’eficàcia de les tasques formatives. Tot això amb l’objectiu d’elevar i millorar, tant els 
nivells acadèmics com la dimensió humana del procés d’ensenyament – aprenentatge. 

 
5. Possibilitar i facilitar la participació en les institucions escolars dels diferents agents externs 

i interns de la Comunitat Educativa. 

1.3 REFERENTS NORMATIUS 

El PEC es regeix pels principis fixats per la normativa vigent i és una concreció del nivell 
d’autonomia que fixa el marc legal pels centres pel que fa a la seva capacitat per definir els 
seus trets d’identitat i actuar de forma coherent: 

a. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig), d’Educació – LOE. 
b. Llei 12/2009, del 10 de juliol d’Educació de Catalunya – LEC. 
c. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
d. Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent.  
e. Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

d’educació secundària obligatòria. 
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f. Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació secundària. 
Modificada per l’Ordre ENS/56/2012 de 8 de març. 

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

h. Ordre EDU/554/2008, de 19 de setembre, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius 
del batxillerat. Modificada per l'Ordre ENS/62/2012, de 15 de març. 

2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL  (Qui som) 

El Plantejament del centre és l’explicitació dels valors compartits que regeixen el seu 
funcionament, la definició de la raó d’ésser i la visió compartida d’escola que ens agradaria ser. 
 
VALORS 
Volem contribuir a la formació total de l’alumne/a - acadèmica i humana - adaptant 
metodologies educatives d’acord a les particularitats de cada individu.  
L’alumne  és el protagonista del seu procés d’aprenentatge. 
 
El centre  treballa de forma explícita, com a part bàsica del procés de socialització, els valors 
morals (esforç i responsabilitat) i les   relacions interpersonals (respecte i diàleg) . 
 
El nostre centre opta clarament per un model d’escola inclusiva en la qual el punt de partida és 
el respecte dels diferents ritmes d’aprenentatges i on tots els  alumnes tinguin cabuda. 
 
L’avaluació és entesa com una eina de reflexió que permet el diagnòstic i possibilita la millora 
constant dels processos d’ensenyament – aprenentatge i de gestió del centre.  
 
L'institut vol ser un espai de trobada entre famílies i docents a través del diàleg, revaloritzant la 
tasca del professorat i el paper de les famílies com a part essencial en l’educació. 
 
MISSIÓ 
La principal finalitat de la nostra escola és contribuir al creixement personal dels nostres 
alumnes en el seu procés de socialització i individualització. 
 
Desenvolupar al màxim les capacitats i competències de tots i cadascun dels nostres alumnes 
com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. 
 
VISIÓ 
Volem formar persones: 

– que siguin capaces d’adaptar-se als canvis i poder decidir el seu futur. 
– autònomes que puguin ser part activa de la societat canviant en la qual vivim de 

forma responsable. 

2.1 PRINCIPIS RECTORS DEL SISTEMA EDUCATIU 

El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l'Estatut de 

Catalunya, es regeix pels principis generals següents: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l'Estatut de Catalunya i la 
resta de legislació vigent. 
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b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat 
personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els 
col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat 
d’elecció entre centres públics o altres centres que els creats pels poders públics, la llibertat de 
càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la 
consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 

h) El conreu del coneixement de Catalunya, l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la 
convivència. 

i) El respecte i el coneixement del propi cos. 

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 
recursos naturals i del paisatge. 

l) El foment de l’emprenedoria. 

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

o) L’educació al llarg de la vida. 

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que 
vagi d’acord amb llurs conviccions. 

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

2.2 CARÀCTER I PROJECTE EDUCATIU DELS CENTRES PÚBLICS 
 
Llei 12/2009, del 10 de juliol d’Educació de Catalunya - LEC. Article 93 disposa: 

 
1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars siguin 
referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius d’excel·lència i d’equitat que 
aquesta llei determina. 
 
2. L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, 
trets definidors del seu caràcter propi. 
 
3. Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de 
direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de 
comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de 
respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 
 
4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el Projecte Educatiu que cada centre públic 
ha d’adoptar en exercici de l’autonomia que aquesta llei li reconeix. En tot cas, el Projecte 
Educatiu de cada centre s’ha de comprometre expressament a complir aquests principis i ha 
de determinar la relació amb els alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en 
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l’entorn social i el compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei 
d'Educació de Catalunya. 

2.3 CARACTERÍSTIQUES DEL CONTEXT ESCOLAR 
 
Sant Andreu de la Barca és una ciutat de Catalunya que es troba a uns vuit quilòmetres al sud-
est de Barcelona, i que pertany a la comarca del Baix Llobregat.  
El municipi és situat a la marge dreta del riu Llobregat, a uns vint quilòmetres de la 
desembocadura, i està limitat pels municipis de Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, 
Martorell i Castellbisbal.  
És el municipi més petit, en superfície, del Baix Llobregat i un dels més petits de Catalunya. La 
població ocupa la major part del marge dret del riu dins de la denominada cubeta de Sant 
Andreu, una plana pluvial formada entre el congost de Martorell i la Roca d’Adroc i la 
desembocadura de la riera de Rubí. 
 
Sant Andreu va créixer d’una manera molt important a finals dels anys 1960 i 1970. Un 35% de 
la població de Sant Andreu era procedent d’Andalusia. Un segon gran augment de població, 
fruit d’una migració interior a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va produir-se entre els anys 
1990/2000, amb un augment de la població del 21% en 9 anys (1991/2000). Gran part d’aquest 
increment demogràfic ha estat protagonitzat per famílies joves amb fills petits o en edat de 
tenir-ne. 
 
En aquest procés de transformació també ha tingut la seva importància la immigració 
estrangera. Els immigrants forans formen una comunitat integrada per diferents col·lectius 
però amb una presència destacada dels magrebins seguit d’immigrants sud-americans. 
 
La població de Sant Andreu de la Barca és de  27.329 habitants (2013), un clar exemple de 

creixement per immigració durant els darrers decennis. La superfície és de 5,5 Km2.  La  

població estrangera representa el 13,64 %. La taxa d’atur registrat és d’un 16,3 % (Març 2014) 

essent el sector serveis i la indústria  els més afectats. 

2.4 TIPOLOGIA DE CENTRE 

L’INS Montserrat Roig és un centre de titularitat pública que depèn del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Va ser creat l'any 1994. No hi ha centres privats a la localitat impartint Educació Primària i 
Secundària. A nivell de Secundària, actualment hi ha 2 instituts: l'Institut El Palau i l'Institut 
Montserrat Roig, però a partir del curs 2014-2015 entra en funcionament l'INS de Sant Andreu. 
Pel que fa a l’ensenyament d'educació primària, a Sant Andreu de la Barca, les escoles 
públiques que hi ha actualment són 7: Escola Àngel Guimerà, Escola Josep Pla, Escola José Juan 
Ortiz, Escola Vall de Palau, Escola Joan Maragall, Escola Sant Andreu de la Barca i Escola Can 
Salvi. 
 

2.5 L’EDIFICI 

L’INS Montserrat Roig va començar el curs 1994/1995 en uns mòduls prefabricats. Va ser en el 
curs 2001-2002 quan es va inaugurar el nou edifici actual. En els darrers anys, l’Institut ha 
hagut de donar resposta a les noves necessitats derivades de l'aprovació de les diferents lleis 
educatives i a les creixents necessitats de matriculació que s’han produït sobretot a l’ESO. A 
part de l’augment de grups, també s’ha hagut de donar resposta a les noves atencions 
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educatives que darrerament s’han anat implementant, com les Aules Obertes, Aula d’Acollida, 
la digitalització del centre, etc.  
 
Actualment l’institut compta amb: 
 

– 22 aules 
– 3 laboratoris de ciències (1 de Biologia, 1 de Física/Geologia i 1 de Química) 
–  Un Laboratori de Tecnologia i dos tallers de Tecnologia, un d’ells utilitzat per l’alumnat 

d’aules obertes 
– 1 aula de Dibuix amb una superfície reduïda a la meitat i que també és utilitzada per a 

desdoblaments, matèries optatives i de modalitat de Batxillerat, etc 
– 1 aula de Música 
– 2 aules d’informàtica 
– 1 biblioteca amb ordinadors i connexió a internet 
– 1 aula petita per a desdoblaments en grups reduïts 
– 1 aula petita per a alumnat nouvingut  
– 2 aules habilitades per a Aula Oberta de segon i quart d’ESO en l'espai de la Cantina del 

centre 
– 5 despatxos per a seminaris i departaments (alguns d’ells compartits per més d’un 

departament didàctic) 
– 4 petits despatxos per atendre visites, fer reunions, etc. ( un dels quals s’ha habilitat 

com a departament de diversitat i un altre com a magatzem d’informàtica) 
– 1 sala de guàrdies 
– Consergeria – Reprografia i magatzem 
– La part destinada a oficines i despatxos de direcció comprèn: un despatx per cada 

membre de l’equip directiu, Administració i la Sala del Professorat, despatx de l'AMPA 
– A part d'aquests espais interiors, disposa d'un mòdul prefabricat amb 4 aules, una 

pista esportiva, un pati i el gimnàs amb 2 vestuaris i un magatzem per a material 
d'Educació Física. 

 
S'ha optimitzat al màxim l'ocupació de tots aquests espais ja que és un centre dissenyat per a 
donar cabuda a 3 grups de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO i 2 de 1r i 2n de batxillerat, però el creixement 
demogràfic experimentat a Sant Andreu ha tingut repercussions  directes en la matrícula d’ESO 
provocant canvis en el nombre d’alumnes matriculats i canvis de grups/classe. 
Actualment tenim 18 grups d’ESO (5 de primer, 5 de segon, 4 de tercer i 4 de quart) i 2 grups 
per a 1r Batxillerat i 2 grups per a 2n de Batxillerat. 
Aproximadament a l’Institut estan matriculats uns 635 alumnes.  

3. OBJECTIUS DE CENTRE (Què pretenem) 
 
Justificació dels objectius 
 
Volem destacar el que per a nosaltres ha estat i és el projecte més important i ambiciós de 
tots: El Projecte d'Autonomia de Centre (2007) i que ha estat el gran motor de participació i 
debat dins de la comunitat educativa. 
Principalment volem millorar tres objectius estratègics que són: 
 
Objectiu 1: Millorar els resultats educatius 
 
Volem incrementar el nombre d’alumnes que assoleixen amb èxit les Competències Bàsiques 
de l'ESO i els objectius generals del Batxillerat. Per això revisem periòdicament les 
metodologies per tal d’adequar-les als ritmes diferents d’aprenentatge del nostre alumnat. La 
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consecució d’aquest objectiu implica l'increment de l’ús de les noves tecnologies, la 
consolidació dels projectes d’innovació endegats pel centre i la implicació de tot el professorat 
en aquest procés a través del treball dels departaments didàctics. 
 
Objectiu 2: Millorar la cohesió social 
 
Pretenem millorar el clima relacional de centre i incrementar la implicació de les famílies en 
l’educació dels seus fills/es. Cal motivar la participació en la dinàmica del centre tant de 
famílies, com d’alumnes i de professorat. També veiem molt important el treball adreçat a 
conscienciar l’alumnat en la necessitat de millorar les seves conductes i d’incrementar el 
respecte cap al centre i cap a tots els membres de la comunitat educativa.  
 
Objectiu 3: Reduir l’abandonament escolar prematur dels alumnes 
 
Volem fer un seguiment de la trajectòria educativa i professional del nostre alumnat un cop 
abandona el centre. Pretenem que el centre continuï sent un referent per poder informar-se i 
obtenir orientació a nivell d’estudis sempre que aquest alumnat ho necessiti, malgrat no ser al 
centre. També amb aquest objectiu volem incrementar la motivació per part dels nostres 
estudiants i les seves famílies perquè un cop finalitzats els estudis d'ESO o Batxillerat es 
continuïn formant. 

4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE (Com ho fem) 

4.1 CRITERIS PER CONCRETAR EL CURRÍCULUM A L'ESO 

En l’organització del currículum d’ESO seran d’aplicació el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària. 

 
L’ESO (Educació Secundària Obligatòria) és una etapa que va dels 12 als 16 anys, comprèn 
quatre cursos acadèmics i s'organitza en diferents matèries. El quart curs té 
complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la 
integració a la vida laboral. 
 
Principis 
 
Els elements que conformen el currículum s’ordenen i es determinen tenint presents els 
principis de comprensivitat i diversitat : 
 

a) Permet l’adequació dels continguts curriculars a les demandes de la societat actual, 
incorporant aprenentatges relacionats amb diferents capacitats cognitives, 
psicomotores, d’equilibri personal, de relació interpersonal i d’integració social. 

b) Fa possible la flexibilització de la pràctica docent afavorint una pedagogia oberta a la 
diversitat acadèmica, cultural i social de l’alumnat. 

c) Permet adequar l’ensenyament a les característiques del centre i a les diferències dels 
grups que el conformen, i han de fer viable, possible i prioritària l’atenció a la 
diversitat com a base per construir una escola realment inclusiva. 

d) L’adequació curricular comportarà també afavorir la coordinació entre els centres de 
la localitat per intercanviar experiències i punts de vista. 

e) En aquesta etapa es posa una especial atenció a l’adquisició de les competències 
bàsiques. 

f) Té entre els seus objectius prioritaris l’orientació professional, acadèmica i personal 
dels/les alumnes, perquè facin una tria adequada del seu currículum. 
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Principis generals 
 
En cada matèria curricular es descriu la seva aportació al desenvolupament de les 
competències bàsiques i es defineixen els objectius generals, i els continguts i criteris 
d’avaluació. 
En aquesta etapa es posa una especial atenció a l’adquisició de les competències bàsiques, a la 
detecció i tractament de les dificultats d’aprenentatge tan bon punt es produeixin. 
 
Finalitat 

 
En aquesta etapa, els alumnes han d’adquirir els conceptes, les habilitats i els valors que els 
condueixin a l’autonomia individual, a la construcció de la pròpia personalitat i a un 
autoconcepte positiu, per tal de ser capaços d’assumir els seus deures i exercir els seus drets. 
 
Organització dels ensenyaments 

Al llarg de cadascun dels tres primers cursos escolars, l’alumnat realitzarà un treball de síntesi 
que tindrà la consideració d'una matèria optativa. 
 
En el quart curs d’ESO l’alumne/a farà un projecte de recerca que tindrà la consideració d'una 
matèria optativa. 
 
Al llarg de cada curs escolar es realitza una hora setmanal lectiva de tutoria. 
 
En totes les matèries es treballa la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació 
audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors. 
Les competències bàsiques es desenvolupen en les diferents matèries i amb activitats de 
diferents graus de complexitat que comportin connexions entre continguts intradisciplinaris o 
de la pròpia matèria  i interdisciplinaris o de les diverses matèries. 
 
Es reforcen les matèries instrumentals a primer d’ESO amb una hora setmanal més de català i 
castellà. En el cas de segon d’ESO, amb una hora setmanal més d’anglès. 
 
A quart d’ESO ofertem itineraris diferenciats segons les matèries optatives per donar sortida 
als diferents interessos i capacitats del nostre alumnat. 
 
Dins l’oferta de matèries optatives el centre ofereix francès com a segona llengua estrangera a 
3r i 4t d’ESO i cultura clàssica i emprenedoria a 3r ESO. 

4.2 CRITERIS PER CONCRETAR EL CURRÍCULUM AL BATXILLERAT 

En l’organització del currículum de batxillerat seran d’aplicació el Decret 142/2008, de 15 de 

juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària. 

 
El batxillerat forma part de l’Educació Secundària i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es 
desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents 
dins de cada modalitat, de manera que pugui oferir una preparació especialitzada a l’alumnat 
d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació o que en permeti la incorporació a 
la vida activa una vegada finalitzat. 
 
Podrà accedir al batxillerat l’alumnat que estigui en possessió del títol de Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria. 
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Els alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim de quatre anys, 
consecutius o no. 
 
El currículum de Batxillerat s’organitza en les següents modalitats: Ciències i Tecnologia , 
Humanitats i Ciències Socials i Arts. En el nostre centre s’oferten les dues primeres modalitats. 
 
L’alumnat de batxillerat cursa matèries comunes, de modalitat i optatives. Les matèries 
optatives són proposades pel centre, oferim també el francès com a segona llengua 
estrangera. S’han de cursar un mínim de sis matèries de modalitat de les quals cinc han d’ésser 
de la pròpia modalitat. 
 
Tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball ha de contribuir decisivament a 
assolir la competència en recerca, i es computa entre les matèries de segon curs. 
 
Si en matricular-se de segon curs l’alumne decideix canviar de modalitat, el nostre institut pot 
modificar-li el currículum, però assegurant-se que es cursin tres de les matèries de la nova 
modalitat corresponents a segon curs i que en finalitzar l’etapa hagi superat quatre o més de 
les matèries pròpies d’aquesta nova modalitat. 
 
Amb tot això es pretén donar resposta tant als/les alumnes que es volen incorporar al món 
laboral com aquells que volen continuar estudis universitaris i de formació professional 
específica superior. 
 
Finalitat 
 

El batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i 
humana, coneixements i habilitats que li permeti desenvolupar funcions socials i incorporar-se 
a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere. Així 
mateix, ha de capacitar l’alumnat per accedir a l’educació superior. 
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4.3 CONTINGUTS MATÈRIES I DIVERSITAT 

Tot seguit s'expliciten els continguts curriculars de les matèries que s'imparteixen al 

Centre tant a l'ESO com al Batxillerat. Aquests continguts apareixen seqüenciats 

trimestralment. 

Així mateix s'expliciten els continguts curriculars de les matèries segons el tractament 

a la diversitat en el nostre Centre. 
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MATÈRIA: CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r ESO 

 L'Univers i el Sistema Solar 
 La Terra 
 Éssers vius. Els components i la cèl·lula 
 Animals vertebrats 

 Animals invertebrats 
 Plantes i fongs 
 Protoctists, moneres i virus 
 Atmosfera 

 Hidrosfera 
 Minerals 
 Roques 

2n ESO 
 Introducció a la Ciència: magnituds, unitats i 
el mètode científic 
 El moviment: MRU i MRUA. 

 Força i pressió. 
 Energia, calor i temperatura 

 El so. 
 La llum. 
 Els metalls. 

3r ESO 

 La física i la química, ciències experimentals 
 Substàncies i materials 
 Partícules en moviment 
 Mescles solucions i dispersions 
 Separació de substàncies 

 Descomposició i síntesi de substàncies 
 Àtoms molècules i ions 
 L’interior de l’àtom i enllaç químic 
 Reaccions químiques 
 La nutrició. L’aparell digestiu 

 L’aparell respiratori 
 La sang. L’aparell circulatori 
 L’aparell excretor 
 El sistema nerviós i endocrí 
 La percepció. Els òrgans dels sentits. 
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MATÈRIA:  BIOLOGIA I GEOLOGIA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 

 La cèl·lula. Els seus components i les seves 
estructures. 
 La divisió cel·lular. Mitosi i meiosi. 
 Genètica. Les lleis de Mendel. Malalties 
genètiques. Resolució de problemes 

 El DNA , gens i proteïnes. 
 Mutacions 
 Biotecnologia. Aplicacions. 
 Evolució biològica. 
 Evolució humana 

 Estudi de la Terra. Història i geologia. 
 La tectònica de plaques. Sismes i volcans. 
Serralades. 
 Processos interns a les roques 

 

 

MATÈRIA: FÍSICA I QUÍMICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 

 Cinemàtica: Moviment Rectilini Uniforme, 
Moviment Rectilini Uniformement Accelerat  i 
Moviment Circular Uniforme. 
 Dinàmica: Vectors, lleis de Newton i 
Gravitació 

 Pressió hidrostàtica i atmosfèrica. Principi 
d’Arquimedes. 
 Enllaç químic: Inici de la formulació 
inorgànica 

 Àcid-Base i estequiometria: concepte de 
mol. 
 Química orgànica. 
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MATÈRIA: CIÈNCIES PER AL MÓN C ONTEMPORANI 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 

 La importància de saber ciència 
 Metodologia científica 
 Ciència, Tecnologia i Societat 
 Del Big Bang a la història de l'Univers 
 Dinàmica terrestre. Tectònica i sismologia 

 Origen de la vida. 
 Evolució, evolucionismes i radiació 
 Genètica clàssica front a revolució 
genètica 

 Salut i malaltia 
 Gestió ambiental i sostenibilitat 
 Un món digital 

 

 

MATÈRIES:  BIOLOGIA I i II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 

 Introducció a la biologia 
 Mètode científic 
 Bioquímica. Bioelements i Biomolècules 
inorgàniques 
 Biomolècules orgàniques. Glúcids i lípids 

 Biomolècules orgàniques. Proteïnes, 
enzims i àcids nucleics. 
 Teoria cel·lular. Embolcalls i citoplasma 
 Nucli, cicle cel·lular i mitosi 
 Sistema nerviós, impuls i neurones 

 Reproducció, cicles biològics i meiosi 
 Genètica mendeliana 
 Genètica molecular 
 Enginyeria genètica i biotecnologia 

2n BATX 
 Metabolisme  Bacteris i virus 

 Immunologia 
 Genètica 

 Evolució 
 Ecologia 
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MATÈRIES: FÍSICA I i II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 
 Cinemàtica en una dimensió 
 Cinemàtica en dues dimensions 
 Forces i lleis de Newton 

 Conservació de la quantitat de moviment 
 Treball i energia 
 Conservació de l'energia 

 Corrent continu 
 Imatges 

2n BATX 

 Introducció al càlcul vectorial. 
 Mecànica. 
 Camp gravitatori. 
 Camp elèctric. 

 Electromagnetisme. 
 Naturalesa de la llum. 
 Física nuclear. 

 Moviment ondulatori. 
 Fenòmens ondulatoris. 

 

 

MATÈRIES: QUÍMICA I i II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 

 Estructura de la matèria 
 Lleis dels gasos. Teoria cineticomolecular 
 Determinació de formules empíriques i 
moleculars 

 Mescles i solucions 
 Estructura atòmica. Taula periòdica 
 L'enllaç químic 
 Formulació i nomenclatura de química 
inorgànica 

 Reaccions químiques. Càlculs 
estequiomètrics 
 Introducció a la química del carboni 
 Bioquímica de polímers 

2n BATX 

 Energia de les reaccions químiques. 
 Velocitat de les reaccions: cinètica química. 
 Equilibri químic: entropia i energia lliure de 
Gibbs 

 Estructura atòmica i propietats atòmiques 
periòdiques. Espectroscopia. 
 Gasos, solucions i estequiometria. 
 Reaccions de transferència de protons 

 Reaccions de transferència d'electrons. 
 Reaccions de precipitació 
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MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r ESO 

 Introducció a la Història, l’estudi del passat 
 El Paleolític: els nostres avantpassats més 
remots 
  El Neolític i l’Edat dels metalls 
 La prehistòria a Catalunya 
 Les civilitzacions fluvials. Mesopotàmia  
 L’antic Egipte 

 La civilització Grega 
 La història dels Romans 
 La Hispània romana 

 La representació de la Terra 
 El relleu terrestre 
 El temps i el clima 
  Els paisatges de la Terra 
 Els continents: estudi físic 
 El paisatge d’Europa, Espanya i Catalunya  

2n ESO 

 L’inici de l’edat mitjana 
 La societat feudal 
 L’època del romànic 
 El ressorgiment de les ciutats 
 L’època del gòtic 
 Al-Àndalus 
 Els regnes cristians hispànics 

 L’edat mitjana a Catalunya 
 L’època dels descobriments 
 Els canvis polítics, econòmics i socials 
 El canvi cultural: Renaixement i Reforma 
 El segle XVI: l’apogeu de l’Imperi hispànic 
 Els segles XVII i XVIII 

 Els segles XVI, XVII i XVIII a Catalunya 
 L’Europa del barroc 
 La població del món 
 Una població diversa 
 La diversitat dins de cada societat 
 Els ritmes d’urbanització al llarg de la 
història 
 Les ciutats a Europa Espanya i Catalunya 
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MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3r ESO 

 La geografia i la feina del geògraf 
 L’espai físic: el medi natural 
 Els estats del món 
 La Unió Europea, Espanya i Catalunya 
 L’activitat econòmica 
 Una economia globalitzada 

 L’activitat agrícola 
 Altres activitats del sector primari 
 El sector primari a la UE, a Espanya i 
Catalunya 
 Primeres matèries, energia i aigua 
 Mineria, energia i aigua a la UE, a Espanya 
i Catalunya 
 L’activitat industrial: deslocalització i 
globalització 
 La indústria a la UE, a Espanya i Catalunya 
 Com són els serveis 
 El sector terciari a la UE, a Espanya i a 
Catalunya 

 La població al món 
 La importància de les migracions 
 La població a la UE, a Espanya i a Catalunya 
 L’espaí urbà 
 El repte del desenvolupament i el benestar 
 El repte mediambiental 

4t ESO 

 El segle XVIII: l'Antic Règim 
 Les revolucions polítiques (1776-1848) 
 La Revolució Industrial  
 Nacions i imperis (1850 – 1914) 
 Espanya i Catalunya en el segle XIX 

 Tensions i conflictes (1914-1939) 
 L'URSS, un nou model d'estat 
 Feixisme i nazisme  
 La Segona Guerra Mundial 
 Espanya i Catalunya (1902 - 1939)  

 La guerra freda (1947 - 1989) 
 La descolonització 
 El món de la guerra freda  
 Espanya i Catalunya sota el franquisme 
(1939 - 1975) 
 El món al principi del segle XXI 
 Espanya i Catalunya: transició i democràcia 
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MATÈRIA: HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX  

 L’Europa de l’Antic Règim 
 La Revolució Industrial 
 Liberalisme i Nacionalisme 
 El Moviment Obrer 
 La dominació europea del món 
 La Primera Guerra Mundial 

 La Revolució Soviètica i l´URSS 
 L’economia de període d’entreguerres 
 Democràcies i totalitarismes 
  La Segona Guerra Mundial 
 La Guerra Freda i la política de blocs 
 Descolonització i Tercer Món 

 Un món dividit en blocs 
 La formació de la Unió Europea 
 Geopolítica del món actual 
 Desenvolupament tecnològic, globalització i 
canvi social 

 

 

MATÈRIA: GEOGRAFIA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n BATX 

 El medi físic d’Espanya i Catalunya 
 Els climes d’Espanya i Catalunya 
 Els recursos de la natura 
 Paisatge i medi ambient 

 Canvis i permanències en el sector primari 
 La reestructuració dels espais industrials 
 Els serveis. El turisme 
 El comerç i les comunicacions 
 La població 
 10. Els fluxos migratoris 

 La ciutat i el món urbà 
  El fet urbà a Espanya i a Catalunya 
 Un món globalitzat 
 Espanya i la Unió Europea 
 L’organització política i territorial d’Espanya 
i Catalunya 
 Catalunya en el context espanyol i europeu 
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MATÈRIA: HISTÒRIA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n BATX 

 La Restauració: evolució política, social, 
econòmica i demogràfica (1875-1931) 
  El catalanisme polític: precedents, aparició i 
evolució (1833-1931) 

  La Segona República (1931-1936) 
  La guerra civil (1936-1939) 

 El franquisme (1939-1975 
 La transició i la democràcia (1975-1986) 

 

 

MATÈRIA:HISTÒRIA DE L’ART 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n BATX 

 L’ art 
 Art clàssic: Grècia 
 Art clàssic: Roma 
 Art Medieval: Alta Edat Mitjana. Bizanci, art 
islàmic i romànic 

 Art Medieval: Baixa Edat Mitjana: l’art 
gòtic.  
  Art Modern: Renaixement i Manierisme 
 Art Modern: Barroc i Rococó 

 Els inicis de l’art Contemporani 
 Impressionisme i Postimpressionisme 
 Arquitectura del s. XIX i principis del s. XX 
 Les primeres avantguardes 
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MATÈRIA: LLATÍ 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 

 L’indoeuropeu. Etapes del llatí. Història de 
Roma. Mitologia. 
 Les llengües romàniques. L’alfabet llatí. Les 
vies romanes. Ponts, aqüeductes i els fars. 
Mitologia. 
 Primera declinació. Política i dret romans. 
Mitologia. 

 La segona declinació. El present 
d’indicatiu. Diferencies socials a Roma. 
Mitologia. 
 Adjectius de tres terminacions. L’imperfet 
d’indicatiu. La família. El calendari. Mitologia. 
 La tercera declinació. Oci, festes i 
tradicions. Mitologia. 

 Adjectius de dues terminacions y una 
terminació. El futur d’indicatiu. El comerç. 
Mitologia. 
 La quarta i cinquena declinació. La 
transmissió de la cultura clàssica. Mitologia. 
 Novel·les amb contingut clàssic. Llatinismes. 
Mitologia. 

 

 

MATÈRIES: LLATÍ I i II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 

 Les declinacions. 
 El verb i la conjugació verbal activa. 
 Els adjectius 

 Els graus de l’adjectiu. 
 Els numerals. 
 Els pronoms personals, reflexius i 
possessius. 

 Els pronoms demostratius 
 El pronom relatiu 
 Els pronoms indefinits 
 Els pronoms interrogatius. 

2n BATX 

 La conjugació verbal: la veu passiva. La veu 
deponent. 
 El participi: concertat i absolut 
 El infinitiu 
 Expressions llatines 

 Sintaxi de l’oració complexa. 
 Conjunció CUM (completives i finals) 
 Conjunció UT (completiva, final i 
consecutiva) i NE/ UT NON (completiva i final) 
 Civilització romana 

 Literatura romana. 
 Poesia dramàtica: Plaute i Terenci 
 Poesia èpica: Virgili, Ovidi. 
 Horaci i Virgili 
 Tit Livi i Ciceró. 
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MATÈRIES: GREC I i II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 

 L’alfabet grec 
 Les declinacions 
 Els adjectius 
 El verb i la conjugació verbal activa 

 Els graus de l’adjectiu 
 Els numerals 
 Els pronoms personals i possesius 

 Els pronoms demostratius 
 El pronom relatiu 
 Els pronoms indefinits 
 Els pronoms interrogatius 

2n BATX 

 Morfosintaxi verbal: la veu mitjana. 
 Verbs contractes. 
 El participi: concertat i absolut 
 El infinitiu 

 Present i aorist dels verbs irregulars 
 Conjunció éj y Óti 
 Oracions completives 

 Poesia èpica: Ilíada i Odissea 
 Tragèdia: Èsquil, Sòfocles, Eurípides 
 Comèdia: Aristòfanes.  
 Empúries 
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MATÈRIA: FILOSOFIA I CIUTADANIA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 
 Què és filosofia 
 antropologia filosòfica: natura i cultura. 
 L’animal simbòlic. 

 El coneixement: creença, saber i veritat. 
 Què és la realitat? 
 Lògica: arguments i fal·làcies. 

 L’acció humana. 
 Teories ètiques 
 Dret i justícia. 

 

 

MATÈRIA: HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n BATX 

 Filosofia antiga: presocràtics, sofistes i 
Sócrates. 
 Plató. 
 Aristòtil 

 Filosofia moderna: la revolució científica 
 Racionalisme: R. Descartes 
 Empirisme: J. Locke 

 Filosofia contemporània. Utilitarisme: J. S. 
Mill. 
 Filosofia contemporània: F. Nietzsche. 
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MATÈRIA: HISTÒRIA I CULTURA DE LES RELIGIONS 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r ESO 
 L’origen de la religió a la Prehistòria 
 La religió escrita: Mesopotàmia 
 La religió del més-enllà: Egipte 

 Mites per a explicar el món: Grècia 
 Una religió imperial: Roma 

 Les religions de l’Amèrica precolombina. 
 Les religions orientals: 
L’ hinduisme 

2n ESO 
 El budisme 
 El judaisme 

 El cristianisme 
 Història del cristianisme 

 L’ Islam 
 El diàleg antireligiós 

 

 

MATÈRIA: EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3r ESO 
 Educació per la ciutadania 
 Relacions personals 
 La participació 

 Els drets humans 
 La democràcia 
 La diversitat 

 El bé comú 
 La sostenibilitat 
 La desigualtat 

 

 

MATÈRIA: EDUCACIÓ ETICOCÍVICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 
 Presentació 
 Conceptes bàsics: identitat, deure, llibertat, 
responsabilitat, tolerància... 

 Ètica i política 
 La democràcia 
 Els drets humans 

 Drets individuals i comunitaris 
 La igualtat 
 Problemes del món actual 
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MATÈRIA: EDUCACIÓ FÍSICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r ESO 

 Dades biomètriques i proves físiques 
  El cos humà, l’exercici físic i la salut. 
 Bàsquetbol 
 L’escalfament general. 
 La resistència. F.C. 
 Activitats físiques a la natura: 
l’excursionisme 

 Atletisme : Curses 
 La velocitat 
 Esports Alternatius: Malabars, Indiaca, 
Takatà  

 Korfbol 
 Shootball 
 La flexibilitat 
 El futbol 
 Expressió corporal: Mim. Respiració 

2n ESO 

 Dades biomètriques i proves físiques  
 El joc en l’Educació Física 
 La força 
 Handbol 1 
 Activitats físiques a la natura: 
l’excursionisme. Activitats de neu. 

 Activitats de raquetes 
 El voleibol 1. 
 Respiració -relaxació 

 Habilitats gimnàstiques i motrius 
 La bicicleta tot terreny 
 Expressió Corporal: Danses del món 
 Activitats a la Natura: Canal olímpic 

3r ESO 

 Condició física: concepte i tipus. 
 Nutrició 
 Aparell Locomotor 
 Escalfament Específic 
 Rugby 

 Resistència 
 Velocitat 
 Atletisme : Concursos 
 Futbol Sala 
 Patinatge sobre gel 

 Força 
 Beisbol 
 Expressió Corporal: Balls de saló. 
Coreografia. 
 Activitats a la Natura: Bateig de vela 

4t ESO 

 Condició física: Mètodes i sistemes 
d’entrenament. 
 Flexibilitat 
 Handbol 2 
 Voleibol 2 

 Bàsquet 2 
 Esport Adaptat 
 Història de l’ A.F. 
 Noves tendències de l’ A.F. 

 Expressió Corporal: Aeròbic. Escenografia. 
 Capacitats Coordinatives: Acrosport 
 Esports de Raqueta: Bàdminton, tenis, tenis-
taula 
 Activitats a la Natura: Curses d’orientació 
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MATÈRIA: EDUCACIÓ FÍSICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 

 Fitness  
 Primers Auxilis  
 Doble corda. 

 Planificació de l’entrenament 
 Mètodes Relaxació. 

 Musical  
 Pràctiques d’activitats esportives 
proposades per l’alumnat 
 Activitats Aquàtiques en sortida de 2 dies 

  



DEPARTAMENT EDUCACIÓ FÍSICA I MÚSICA 

26 

MATÈRIA: MÚSICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r ESO 

 El so i soroll- El silenci 
 Les qualitats del so: Timbre, Durada,  
Intensitat, Altura. 
 Els gèneres musicals 
 Els instruments musicals:  
  Els cordòfons 
  Els Aeròfons 

 Instruments musicals: 
  Els membranòfons 
  Els Idiòfons 
  Els electròfons 
 Les agrupacions instrumentals: 
Grups de cambra i agrupacions orquestrals. 
 La veu: Classificació de les veus humanes 

 Agrupacions vocals 
 La música popular. El folklore 
 La música i els mitjans de comunicació 
 La música i la publicitat 
 L’origen de la música moderna 
 Música i tecnologia 

3r ESO 

 L’edat mitja: el temps dels trobadors 
 El renaixement: l’esplendor de la  polifonia 
 El barroc: El contrast i l’extremisme 

 El classicisme: la bellesa i l’equilibri 
 El romanticisme: l’exaltació sentimental 
del s. XIX 
 El nacionalisme i d’impressionisme: 
Pinzellades musicals 

 Els innovadors moviments del segle XX. 
 Les avantguardes musicals des del 1950. 
 Les músiques urbanes 

4t ESO 

 La música, els músics i el públic a través del 
temps: 

  Les funcions de la música 
  Els compositors 
  Els intèrprets 
  Els espais per a la música 
  El públic 
 El Jazz: 
  Els orígens del Jazz 
  Elements que defineixen el jazz 
  Instruments del jazz 

 El jazz clàssic 
 El jazz modern 
 El jazz en l’actualitat 
 La influència del jazz en la música culta 
 Compositors-intèrprets: 
  Louis Amstrong 
  Billie Holliday 
  Charlie Parker 
  Tete Montoliu 
 El Pop rock: 
  Els rebels del rock 
  Causes que afavoriren la ràpida difusió del 
rock 
  Arrels del rock 

 Els primers cantants de rock 
Les primeres agrupacions 
 Els anys 60: el desenvolupament del rock. 
  The Beatles 
  The Rolling Stones 
 El moviment hippy. 
 El Folk rock. El folk rock a Catalunya. La nova 
cançó 
 Els anys setanta 
 Dels vuitanta a l’actualitat 



DEPARTAMENT IDIOMES 

27 
 

MATÈRIA: ANGLÈS 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r ESO 

VOCABULARI 

 Païssos, nacionalitats i llengües 
 Adjectius bàsics: contraris 
 Llocs i botigues a la ciutat 

GRAMÀTICA 

 Verb “to be”// “have got” 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Escriure un e-mail 
 Escriure un folletó turistic d’una ciutat 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa. 
 Lectura obligatòria: “the big story” 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts en 
interaccions quotidianes senzilles 

VOCABULARI 

 Assignatures de classe 
 Vocabulari de la família 
 Rutines diàries 

GRAMÀTICA 

 Present simple i Present Continuous 
 Pronoms personals (subjecte i objecte) i 
possessius 
 adverbis de freqüència 
 verb seguits de gerundi 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Escriure sobre l’escola ideal 
 Descriure una persona real o fictícia 
 Parlar de les vacances 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts 
en interaccions quotidianes senzilles 

VOCABULARI: 

 Mesos de l’any i les estacions. 
 Tipus de llibres i pel·lícules 
 Animals 
 Roba 

GRAMÀTICA 

 Imperatiu 
 Verbs modals: can i must 
 Passat de “to be” 
 Passat dels verbs: regulars i irregulars. 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Descripció d’un famós 
 Crítica d’un llibre o pel·lícula 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes. 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa. 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts en 
interaccions quotidianes senzilles 
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MATÈRIA: ANGLÈS 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n ESO 

VOCABULARI 

 Activitats de temps lliure 
 Adjectius d'opinió 
  Situacions de la vida 

GRAMÀTICA 

 Present simple i adverbis de freqüència. 
 Present continuous 
 Passat simple 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Descripció del cap de setmana 
 programa preferit de la tele 
 biografia d’un famós 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa 
 Lectura obligatòria: “Five short plays” 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts en 
interaccions quotidianes senzilles 

VOCABULARI 

 Verbs de moviment 
 Medi ambient 
 Informàtica 

GRAMÀTICA 

 Past continuous 
 El futur en anglès: will, going to. 
 1ª condicional 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Una història de fantasmes 
 Fer un pòster 
 Escriure un e-mail 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes. 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts 
en interaccions quotidianes senzilles 

VOCABULARI 

 Delictes 
 Descripció física 
 Vacances 

GRAMÀTICA 

 Comparatius i superlatius. 
 Present perfect 
 Pronoms indefinits 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Escriure una entrevista. 
 Fer una enquesta. 
 Descriure una festa d’estiu 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa 
 Lectura obligatòria: “A little trouble in 
Dublin” 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts en 
interaccions quotidianes senzilles 
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MATÈRIA: ANGLÈS 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3r ESO  

VOCABULARI 

 Revisió de vocabulari bàsic 
 Adjectiu de personalitat: adjectius acabats 
en –ed i –ing 
 Salut i estils de vida 

GRAMÀTICA 

 Revisió  de gramàtica bàsica de 2n d’eso. 
 Pronoms relatius 
 Adverbis de possibilitat. 
 Comparació de temps verbal en present. 
 Passat del verb “to be” 
 Passat simple i passat continu 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Descripció d’una fotografia 
 Una història de supervivència 
 Un fulletó d’un poliesportiu 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa 
 Lectura obligatòria: “A Dream come true” 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts en 
interaccions quotidianes senzilles 

VOCABULARI 

 Verbs i preposicions relacionats amb el 
viatge 
 Noms compostos 
 Espectacles 
 Competicions 
 Ciència i tecnologia 

GRAMÀTICA 

 Present perfect simple i continuous. 
 Contrast del past simple i el past 
continuous 
 Futur amb will 
 Verbs modals: might, can, could i be able 
to 
 1a condicional 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Un e-mail 
  Perfil d’un esport o afició 
 Una redacció del futur 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa 
 Lectura obligatòria: “Five short plays” 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts 
en interaccions quotidianes senzilles 

VOCABULARI 

 Professions 
 Adjectius: qualitats 
 Verbs seguits de preposició 
 Adverbis 
 Edificis 

GRAMÀTICA 

 Would: gustos i preferències. 
 Obligació i absència d’obligació: have 
to/don’t have to 
 Futur: will i be going to 
 2ª condicional 
 Modals: should, must i have to 
 Passiva en present i passat 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Una carta formal 
 Una advertència/consell 
 Descripció d’un edifici 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa 
 Lectura obligatòria: “A Sherlock Holmes 
Collection” 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts en 
interaccions quotidianes senzilles 
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MATÈRIA: ANGLÈS 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 

VOCABULARI 

 Collocations” 
 Adjectius 
 Verbs per a expressar sentiments 
 Contraris 
 Participis 
 Salut 
 Pronoms reflexius 

GRAMÀTICA 

 Revisió de gramàtica bàsica del curs anterior 
 Past simple i continuous 
 Preguntes de subjecte i objecte 
 Present perfect: expressions i contrast amb 
el passat simple 
 Verbs modals 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Una història de les notícies 
 La meva vida 
 Un article: viure amb una discapacitat 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa 
 Lectura obligatòria: “Dracula” 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts en 
interaccions quotidianes senzilles 

VOCABULARI 

 Verbs relacionats amb els diners 
 Productes de luxe 
 Classes de música 
 Comerç 
 Invents  
 Adjectius de l’àmbit tecnològic 

GRAMÀTICA 

 Verbs per a parlar del futur 
 Veu passiva 
 “Used to”: hàbits en passat 
 Pronoms relatius 
 Gerundis i infinitius 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Una carta formal 
 Un perfil d’un grup de música 
 Un assaig sobre un tema d’interès  

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts en 
interaccions quotidianes senzilles 

VOCABULARI 

 Classes de persones 
 Verbs per a parlar de relacions 
 Problemes 
 Expressions relacionades amb la 
comunicació 

GRAMÀTICA 

 Like +-ing/ would like 
 Too, so i such 
 Les tres condicionals 
 Passat perfecte i passat simple 
 Estil indirecte 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Una carta explicant un problema 
 Un diari 
 Una entrevista en estil indirecte 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Comprensió i pràctica de diferents diàlegs 
representatius de situacions quotidianes 

COMPRENSIÓ ESCRITA 

 Lectura de diversos textos de temàtica i 
dificultat diversa 
 Lectura obligatòria: “A little trouble in the 
Yorkshire Dales” 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Comprensió de missatges orals produïts en 
interaccions quotidianes senzilles 
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MATÈRIA: ANGLÈS I 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 

VOCABULARI 

 Relacions. Temps lliure 
 Adjectius que acaben en –ed/-ing. 
 Revisió i exàmens 
 Verbs seguits d’infinitiu i gerundi 
 Formació d’adjectius: prefixos i sufixos 
 Do/make i take 

GRAMÀTICA 

 Repàs dels temps verbals. Temps verbals en 
passat. Verbs modals 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Es treballa tots els trimestres i els alumnes 
han de desenvolupar-se en una sèrie de 
situacions bàsiques. 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Escriure un perfil personal 
 Narrativa. Redacció d’opinió 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Predir el contingut d’un text oral segons 
fotos o altres informacions 
 Identificar informació general i específica 
 Identificar la idea principal 
 Identificar els connectors 
 Distingir diferents tons de veu i identificar 
diferent actituds 

COMPRENSIÓ LECTORA 

 Estratègies de lectura: predir el context a 
partir de paraules, titol, imatges... 
 Identificar paraules desconogudes a partir 
del context 
 Trobar sinònims i antònims 
 Lectura obligatòria: “Murder on the beach” 

VOCABULARI 

 Cinema. Medi ambient 
 Adjectius i adverbis intensificadors 
 Esport i temps lliure. Salut 
 Phrasal verbs 
 Sufixos nominals. Adjectius i verb seguits 
de preposició 

GRAMÀTICA 

 Relatius i oracions de relatiu 
especificatives i explicatives 
 Futur i condicional 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Els  alumnes han de desenvolupar-se en 
una sèrie de situacions bàsiques 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Crítica d’un llibre, pel·lícula... 
 Carta formal/e-mail 
 Redacció de pros i contres 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Predir el contingut d’un text oral segons 
fotos o altres informacions 
 Identificar informació general i específica 
 Identificar la idea principal 
 Identificar els connectors 
 Distingir diferents tons de veu i identificar 
diferent actituds 

COMPRENSIÓ LECTORA 

 Estratègies de lectura: predir el context a 
partir de paraules, títol, imatges...  
 Identificar paraules desconegudes a partir 
del context  i trobar sinònims i antònims 
 Lectura obligatòria: “Murders on the Rue 
Morgue” 

VOCABULARI 

 Anar de compres. Restaurants 
 Comunicació 
 Say/speak/tell 
 Enough/too 
 So/such 

GRAMÀTICA 

 La veu passiva 
 Estil indirecte 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Es treballa tots els trimestres i els alumnes 
han de desenvolupar-se en una sèrie de 
situacions bàsiques 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Redacció d’opinió 
 E-mail/carta informal 
 Redacció de pros i contres 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Predir el contingut d’un text oral segons 
fotos o altres informacions 
 Identificar informació general i específica 
 Identificar la idea principal 
 Identificar els connectors 
 Distingir diferents tons de veu i identificar 
diferent actituds 

COMPRENSIÓ LECTORA 

 Estratègies de lectura: predir el context a 
partir de paraules, títol, imatges... 
 Identificar paraules desconegudes a partir 
del context 
 Trobar sinònims i antònims 
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MATÈRIA: ANGLÈS II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n BATX 

VOCABULARI 

 Tecnologia. 
 Gerundis i infinitius. 
 Llei i Ordre 
 Phrasal Verbs 

GRAMÀTICA 

 Temps verbals 
 Verbs modals. 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Narrativa 
 Redacció d’opinió 
 Redaccions de “pros i contres” 

COMPRENSIÓ LECTORA 

 Estratègies de lectura: predir el context a 
partir de paraules, títol, imatges... 
 Identificar paraules desconegudes a partir 
del context 
 Trobar sinònims i antònims 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Predir el contingut d’un text oral segons 
fotos o altres informacions, 
 Identificar informació general i específica. 
 Identificar la idea principal. 
 Identificar els connectors. 
 Distingir diferents tons de veu i identificar 
diferent actituds. 

VOCABULARI 

 Personalitat 
 Adjectius –ed/-ing 
 Adjectius compostos 
 Mitjans de comunicació 
 Prefixos i sufixos 

GRAMÀTICA 

 Condicionals 
 Estil Indirecte 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Descripció d’una persona. 
 Carta formal 

COMPRENSIÓ LECTORA 

 Estratègies de lectura: predir el context a 
partir de paraules, títol, imatges... 
 Identificar paraules desconegudes a partir 
del context 
 Trobar sinònims i antònims 
 Lectura obligatòria: “Gothic Short Stories” 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Predir el contingut d’un text oral segons 
fotos o altres informacions 
 Identificar informació general i específica 
 Identificar la idea principal 
 Identificar els connectors 
 Distingir diferents tons de veu i identificar 
diferent actituds 

VOCABULARI 

 Emocions 
 Too/enough 
 Verbs dels sentits 
 Globalització 
 False friends 

GRAMÀTICA 

 Relatius  
 La Passiva 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 Resum 
 Redacció d’opinió 
 Entrevista  

COMPRENSIÓ LECTORA 

 Estratègies de lectura: predir el context a 
partir de paraules, títol, imatges... 
 Identificar paraules desconegudes a partir 
del context 
 Trobar sinònims i antònims 

COMPRENSIÓ ORAL 

 Predir el contingut d’un text oral segons 
fotos o altres informacions 
 Identificar informació general i específica. 
 Identificar la idea principal 
 Identificar els connectors 
 Distingir diferents tons de veu i identificar 
diferent actituds 
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MATÈRIA: FRANCÈS 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3r ESO 

GRAMMAIRE 

 Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Se 
présenter. Il faut + infinitif. Articles définis et 
indéfinis.   C’est ….  
 Verbes en –ER (présent).Forme négative des 
verbes. Verbe faire 

VOCABULAIRE 

 Salutations / identité. Couleurs. Matériel de 
classe. Verbes d’action. Nombres de 0 à 69. 
Alphabet. Adjectifs de description 
 Goûts et préférences 

ÉCRIRE ET LIRE 

 Documents de lecture sur le vocabulaire. 
 Description. Dialogues au téléphone 

Á L’ORAL 

 Saluer / identifier quelqu’un / s’identifier 
 Nommer le matériel de classe. 
Communiquer en classe. Indiquer la couleur. 
Compter jusqu’à 69 
 Décrire et qualifier quelqu’un 
 Exprimer son accord / son désaccord 
 Exprimer ses goûts et ses préférences.  
 Épeler.   

GRAMMAIRE 

 S’informer sur l’identité de quelqu’un . La 
date 
 L’âge. Le nom et le prénom. 
 Où est-ce que tu es né ? Quelles langues 
tu parles ? Verbe avoir (présent).Adjectifs de 
nationalité. La cause : pourquoi / parce que 
 Avoir mal à, au, aux à la  + partie de corps 
 La quantité (combien). Adjectifs 
possessifs. 
 Impératif. Forme négative avec pas…..de 

VOCABULAIRE 

 Jours de la semaine. Mois de l’année. 
Noms de monuments, villes, spécialités. 
Nationalités. Nombres de 70 à 1000. Le corps 
animal et humain 
 Formules de politesse 

ÉCRIRE ET LIRE 

 informations sur la tour Eiffel. 
témoignages d’autres langues. Écrire un 
annonce .Dialogues chez le docteur 

Á L’ORAL 

 L’adresse et la nationalité. Inviter, 
accepter ou refuser une invitation. S’informer 
/ dire la date 
 Demander / dire la cause d’une action. 
Compter jusqu’à 1000. Décrire et caractériser 
un animal 

GRAMMAIRE 

 Qu’est-ce que vous voulez ? je voudrais.. 
 Qu’est-ce que vous prenez ?. Quelle heure 
est-il ? 
 Verbe prendre, aller (présent). Articles 
partitifs. Adjectifs irréguliers .Prépositions de 
lieu. Verbes pronominaux. Futur proche. 
Articles contractés : au / aux. Aller + prep. A. 
Prépositions + pronom personne 

 VOCABULAIRE 

 La nourriture. Vêtements. La famille. 
Moments de la journée. Saisons. Expressions 
du temps. 
 postale. 

ÉCRIRE ET LIRE 

 Présentation des membres de la famille. 
Cartes postales 

Á L’ORAL 

 Commander un petit-déjeuner. Présenter 
les membres de sa famille. Décrire quelqu’un 
 Préciser les moment de la journée et dire 
l’heure. 
 Raconter sa journée. Situer dans l’espace. 
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MATÈRIA: FRANCÈS 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 

GRAMMAIRE  

 Vouloir et pouvoir. L’interrogation 
 Prépositions de lieu + articles contractés. 
 Révision de la forme négative. Futur proche 
.Passé composé. Participés passés  Adjectifs 
démonstratifs. Avoir envie de + inf. Avoir 
besoin de + inf 

VOCABULAIRE  

 Communiquer en classe. La chambre. 
 Activités et loisirs. Sensations. Vêtements. 

ECRIRE ET LIRE/ À L’ORAL 

 Communiquer en classe. Décrire sa 
chambre. Quelles sont ses passe-temps 
 Raconter d’événements passés 

GRAMMAIRE 

 Passé composé à la forma négative. 
Verbes pronominaux au passé composé 
Adjectifs possessifs. Comparatif et superlatif 
 Pronoms personnels COD ; le, la . les 
 La négation :ne…rien, ne….personne, 
ne…jamais, ne….plus 

VOCABULAIRE  

 La famille (révision). La maison. Actions 
quotidiennes. Meubles. Professions. 
Vêtements 
 Opinion et argumentation 

ÉCRIRE ET LIRE / À L’ORAL 

 Décrire sa maison. Raconter des 
événements passés. Raconter et lire des 
projets réalisés au collège. Faire des 
comparaisons. Décrie le look de quelqu’un. 
Donner son opinion 

GRAMMAIRE 

 Futur simple des verbes réguliers. Pronom 
“en”. Aller en /à + moyen de transport 
 Venir d + article. Je voudrais…. (politesse). 
 Pour + infinitif. Il faut + infinitif 
 Pronoms personnels COI. C’était / I l y avait. 

VOCABULAIRE  

 Magasins et commerçants. La ville. Fruits, 
légumes. Moyens de transports. Adverbes de 
temps. Comportements habituels 

ÉCRIRE ET LIRE 

 Faire des prévisions (au futur) 
 Faire une liste d’achat 

A L’ORAL 

 Faire des prévisions 
 Interroger un(e)client(e) sur ce qu’il /elle 
veut acheter 
 Faire des listes d’achat 
 Dire et demander son chemin 
 Indiquer d’où l’on vient 
 Faire une commande dans un restaurant 
 Choisir un menu 
 Raconter des événements passés 
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MATÈRIA: FRANCÈS 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX  

GRAMMAIRE 

 L’interrogation. Les verbes au présent  
 Le féminin des adjectifs Le passé composé : 
révision 
 L’obligation : il faut + inf. devoir + inf. 
 Les pronoms toniques 
 Le pronom complément de lieu « y »· 

VOCABULAIRE 

 Le langage de la classe 
 Les expressions de l’opinion. Qualités et 
défauts, états d’âme. Les faits divers et la vie 
quotidienne. Les tâches ménagères. 
 La ville. Les grands nombres 

ÉCRIRE ET LIRE 

 Opinions et fait divers. Description des 
personnes .Affiche pour annoncer une fête. La 
ponctuation 

À L’ORAL 

 Poser des questions / Communiquer en 
classe. Exprimer des opinions. Décrire et 
caractériser quelqu’un. Raconter une anecdote 
passée. Parler des tâches ménagères. Exprimer 
l’obligation 
 Raconter un parcours. Indique le lieu 

GRAMMAIRE 

 Les temps du récit au passé : l’imparfait, le 
passé composé. L’imparfait. Le futur .Quand + 
futur + futur. La négation et le passé composé 
( rien…ne, personne….ne) 
 Les pronoms relatifs. La subordonnée 
relative 
 Comparatifs et superlatifs : meilleur et 
mieux 

VOCABULAIRE 

 Les parties du visage. Les jeux, les 
habitudes d’enfance. Les signes du zodiaque . 
Expressions de temps liées au futur. Les 
sports. Chanson et chanteurs 

ÉCRIRE ET LIRE 

 Témoignages / interview. Lecture sur 
l’horoscope 
 Conversations sur la musique 

À L’ORAL 

 Raconter une situation au passé. Décrire 
un personnage imaginaire. Raconter des 
souvenirs 
 Faire des prédictions  / parler du futur 
 Commenter ses habitudes musicales 
 Comparer des chansons et des groupes 
musicaux 
 Raconter la biographie d’un groupe 

GRAMMAIRE 

 Style direct et indirect . La place des 
pronoms personnels COI. La place des adverbes 
de quantité. La formation des adverbes de 
manière 
 Les différents moments de l’action .Les 
nombres cardinaux et ordinaux 

VOCABULAIRE 

 Expressions au téléphone. Expressions pour 
conseiller. Les relations familiales 
 Les quantitatifs. Verbes dans une recette / 
ingrédients. Les sports à risque 
 Soins à un bébé. Un immeuble : étages, 
voisinage 

ÉCRIRE ET LIRE 

 Conversations téléphoniques, messages sur 
répondeur. lettres et conseils. Recettes  
 Commentaires de photos. Affiches 
 Ecrivez des slogans 
 Informations de vulgarisation scientifique 

À L’ORAL 

 Répondre au téléphone/ téléphoner  
 Demander et donner un conseil. 
Argumenter 
 Préciser une quantité. Donner des recettes 
 Exprimer les différents moments de l’action 
 Raconter une situation au passé . Mener 
une enquête 
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MATÈRIA: FRANCÈS 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n BATX 

GRAMMAIRE 

 Poser des questions sur l’identité. Les 
adverbes de manière, de temps, lieu,..etc. 
 Les adjectifs qualificatifs L’impératif + 
pronom personnel. L’expression de la cause. 
Les pronoms démonstratifs  composés 

VOCABULAIRE 

 Les professions, les nationalités. Caractères 
et comportements. Matériel de voyage. La 
gare. La famille 
 Objets en vente dans un marché aux puces 

ÉCRIRE ET LIRE 

 Information sur l’origine des noms de 
famille. Faire le portrait de quelqu’un 
 Demande de renseignements à un office de 
tourisme. Biographies 

Á L’ORAL 

 Résumer la vie d’un personnage célèbre 
 Décrire des comportements, des attitudes 
 Donner des informations approximatives 
 Donner des ordres 
 Raconter un événement passé 
 Donner ses impressions sur un tableau 

GRAMMAIRE 

 Le subjonctif des verbes du 1er groupe 
 Le subjonctif des verbes du 2-3 groupe 
 Le pronom relatif dont 
 Les adjectifs possessifs 
 Verbes d’opinion + indicatif ou subjonctif 
 L’imparfait et le passé composé 
 Le pronom indéfini on 

VOCABULAIRE 

 La fête : activités, organisation 
 Expressions dans un règlement 
 L’écologie, la nature 
 Programmes et émissions de télévision 
 Expressions pour parler du temps, de la 
météo 
 Sports : football, basket 

ÉCRIRE ET LIRE 

 Poésie. Articles de divulgation scientifique 
 Rédiger un article à partir d’une image. 
 Conversations sur programmes de 
télévision 
 Bulletin météo dans la presse et à la radio 
 Interview : footballeur 

Á L’ORAL 

 Exprimer l’obligation, le souhait 
 Indiquer ce qui est permis ou interdit 
 Proposer des solutions pour améliorer son 
environnement 
 Donner son opinion, argumenter, 
discuter… 
 Faire des prévisions sur le temps 
 Exprimer ses intentions et ses objectifs 

GRAMMAIRE 

 Le conditionnel : formes et emplois 
 Si + présent + futur 
 si + imparfait +conditionnel 
 l’expression de la durée 
 Quelques adjectifs et pronoms indéfinis 
 le plus-que-parfait 
 Reconnaissance du passé simple à l’écrit 

VOCABULAIRE 

 La ville. Métaphores. Métiers 
 Expressions pour commenter un sondage 
 Mots et expressions de différents registres 
 Peintres et tableaux 

ÉCRIRE ET LIRE 

 Article divulgation scientifique. Rédigez 
votre C.V. 
 Rédiger la fin d’un conte. Ecrire un 
monologue intérieur. Témoignages sur des 
parcours professionnels. Résultat d’un sondage. 
Notices biographiques de peintres 

Á L’ORAL 

 Exprimer des besoins 
 Faire des hypothèses 
 Relever les faits les plus importants d’un 
parcours professionnel 
 Parler de soi 
 Identifier les différents registres de langue 
 Interpréter et comparer des tableaux 
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MATÈRIA: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r ESO 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: comunicación, texto oral y escrito, el 
diálogo, agenda escolar y anotaciones. 
 Gramática: clasificación de las palabras y 
estructura, sustantivo, adjetivo calificativo, 
artículo. 
 Léxico: uso del diccionario, partes de un 
diccionario, enciclopedia. 
 Vocabulario: el carácter de las persones, 
prendas de vestir. 
 Ortografía: b/v, h. 
 Literatura: géneros literarios, verso y prosa, 
lírica tradicional. 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: instructivos, periódico y noticia, 
carta personal, narración. 
 Gramática: adjetivos determinativos, 
pronombres, verbo, conjugación. 
 Léxico: prefijos, sufijos, familias léxicas, 
palabras compuestas. 
 Vocabulario: casa, alimentación. 
 Ortografía: h, g/j, c/qu/z/x/s. 
 Literatura: lírica culta, mitos, leyendas, 
cuento popular. 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: narración, descripción de paisajes, 
retrato. 
 Gramática: adverbio, preposiciones y 
conjunciones, oración, diversidad lingüística. 
 Léxico: palabras compuestas, locuciones y 
refranes, mono- y polisemia, sinónimos y 
antónimos. 
 Vocabulario: animales, accidentes 
geográficos. 
 Ortografía: r/rr, l/ll, mayúscula, acento, 
puntuación. 
 Literatura: cuento literario, teatro burlesco 
y farsa, parodia. 
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MATÈRIA: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n ESO 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: lenguaje humano, expositivos, ficha 
técnica, informe, folleto informativo. 
 Gramática: la oración, SN (N – Det – CN). 
 Léxico: diccionarios: de sinónimos y 
antónimos, de locuciones y frases hechas; 
sufijos. 
 Vocabulario: el cuerpo humano, actitudes y 
sentimientos del ser humano. 
 Ortografía: b/v, h, g/j, x/s 
 Literatura: lenguaje literario, géneros, la 
lírica, medida y rima, estrofa y poema. 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: instructivos, impresos, trabajo 
monográfico, mural. 
 Gramática: pronombres, SV, 
Complementos del Predicado verbal. 
 Léxico: sufijos, palabras simples y 
compuestas, precisión léxica, polisemia y 
monosemia. 
 Vocabulario: fenómenos atmosféricos, 
núcleos de población. 
 Ortografía: sílaba, acento, signos de 
puntuación. 
 Literatura: subgéneros líricos, narrativa. 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: periodísticos, argumentativos, 
tertulia y debate, reclamaciones. 
 Gramática: Predicado verbal, clases de 
oraciones. 
 Léxico: lenguaje figurado, homonimia, 
sinonimia, antonimia, campo semántico y 
familia léxica. 
 Vocabulario: árboles y plantas. 
 Ortografía: puntuación. 
 Literatura: teatro: tragedia, comedia, 
drama, puesta en escena. 
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MATÈRIA: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3r ESO 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: narrativos, diálogo y monólogo 
narrativo. 
 Gramática: Sujeto y predicado, SN 
(sustantivo, artículo, adjetivos determinantes). 
 Léxico: lexemas, morfemas derivativos. 
 Ortografía: acentuación, b/v. 
 Literatura: recursos expresivos, comentario 
de texto y creación.  

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: descriptivos, cómic, textos de la 
vida cotidiana. 
 Gramática: CN (adjetivos calificativos), 
pronombres, SV (conjugación,, verbos 
irregulares y perífrasis verbales). 
 Léxico: sufijos, infijos, palabras simples, 
compuestas, parasintéticas, compuestos 
cultos, siglas, acrónimos, locuciones, 
onomatopeya). 
 Ortografía: b/v, h, g/j 
 Literatura: Edad Media, Prerrenacimiento, 
Renacimiento, comentario de texto y 
creación. 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: orales, periodísticos (reportaje, 
entrevista), persuasivos (publicidad). 
 Gramática: predicado verbal y nominal, 
atributo, complementos, oraciones simples y 
compuestas, preposiciones. y conjunciones. 
 Léxico: polisemia, monosemia, sinónimos, 
antónimos, homónimos, campo semántico. 
 Ortografía: c/z, x/s,ll/y, r/rr, signos de 
puntuación.  
 Literatura: Cervantes, Barroco y 
Neoclasicismo, comentario de texto y creación. 
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MATÈRIA: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: propiedades textuales, radio y 
televisión, cine. 
 Gramática: palabras, sintagmas, oración 
simple, clases; oración compuesta, 
coordinadas. 
 Léxico: palabras patrimoniales, cultismos, 
dobletes, préstamos. 
 Literatura: Romanticismo, Realismo, 
Naturalismo, Modernismo, Generación del 98. 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: currículum vitae, instancia, 
solicitud, carta comercial y correo electrónico, 
conferencia, discurso, exposición científica. 
 Gramática: subordinadas sustantivas, sub. 
Adjetivas. 
 Léxico: palabras simples, derivadas, 
compuestas, parasintéticas; tecnicismos, 
latinismos, significación de las palabras. 
 Literatura: Romanticismo, Realismo, 
Naturalismo, Modernismo, Generación del 
98; Novecentismo y  vanguardias; Generación 
del 27. 

 Comprensión lectora y expresión escrita y 
oral. 
 Textos: argumentación científica, ensayo, el 
editorial, el artículo de opinión, crítica cultural y 
cartas al director. 
 Gramática: subordinadas adverbiales, 
realidad lingüística de España, dialectos del 
castellano. 
 Léxico: denotación, connotación, contexto y 
situación, tabú y eufemismo, cambios 
semánticos metáfora y metonimia. 
 Literatura: desde la posguerra hasta la 
actualidad y literatura hispanoamericana del s. 
XX. 
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MATÈRIES: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA I y II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX  

 Teoría comunicativa aplicada a los textos 
iterarios. 
 El comentario de textos literarios. 
 Expresión en verso y expresión en prosa. 
Evolución. 
 Verso, estrofa, poema. Métrica y rima. 
 Recursos expresivos. 
 Género narrativo y subgéneros en la Edad 
Media: Poema de Mio Cid, Gonzalo de Berceo, 
Juan Ruiz A. De Hita,, don Juan Manuel. 
 Clases de palabras, sintagmas y oración 
simple. 
 Repaso ortográfico: puntuación. 

 Prerrenacimiento. 
 Género lírico: Jorge Manrique. 
 Los tópicos literarios 
 Subgéneros líricos. 
 La Celestina. 
 Lectura prescriptiva de bachillerato I 
 Oraciones compuestas coordinadas y 
subordinadas sustantivas. 
 Repaso ortográfico: el acento. 

 

 Lírica renacentista y clases de estrofas. 
 Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. 
 Narrativa renacentista: El lazarillo de 
Tormes y El Quijote. 
 El Barroco:  el teatro – Lope de Vega 
 Góngora y Quevedo 
 Oraciones subordinadas adjetivas y 
adverbiales propias. 

2n BATX 

 La comunicación. 
 Propiedades textuales. 
 Errores más frecuentes morfológicos y 
léxicos. 
 Léxico y semántica. 
 Clasificación de las oraciones. 

 La oración. 
 Perífrasis verbales. 
 El texto expositivo. 
 El texto argumentativo. 

 La oración compuesta. 
 Tipos del SE. 
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MATÈRIA: LITERATURA CASTELLANA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n BATX 

 Lectura  y análisis de los capítulos  
obligatorios   de Don Quijote de la Mancha. 
 Comentario de texto  de algunos 
fragmentos  petenecientes a  los  capítulos más  
relevantes  del Quijote. 
 Lectura  y  análisis de  La vida es sueño . 
 Estudio de las características de la Comedia 
nueva  y el teatro de Calderón de la Barca. 
 Comentario de texto  de  algunas escenas  
de La  vida es sueño 

 Características de la literatura  del 
renacimiento  y barroco.Temas y forma. 
 Lectura  y análisis de la antología poética 
del Siglo de Oro.Garcilaso, Fray Luis de León, 
San Juan de la Cruz, Góngora,Lope de Vega  y 
Quevedo. 
 Comentario de   texto   de los poemas 
prescriptivos. 
 El realismo  y naturalismo.Benito Pérez 
Galdós :Tormento. Lectura de esta  obra  y     
estudio del contexto histórico,  los 
personajes, temática  y  aspectos formales. 
 Comentario de texto de algunos 
fragmentos  de la novela obligatoria. 

 Lectura  y análisis  de Luces de bohemia de 
Valle- Inclán. 
 Estudio del contexto histórico,personajes, 
temas, estructura  y lenguaje de la obra. 
 Comentario de texto de algunas escenas de  
Luces de bohemia. 
 Ana  María Matute  y su obra. 
 Lectura y análisis  de Luciérnagas. 
 Descripción de los personajes, temática, el 
tremendismo y  lenguaje. 
 Comentario de  texto de algunos 
fragmentos de los capítulos más significativos 
de Luciérnagas 
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MATÈRIA: LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r ESO 

 Text narratiu, descriptiu i conversacional 
 L’oració. Modalitats d’oració 
 El nom. 
 Divisió sil·làbica 
 L’accentuació 
  L’accent diacrític. La dièresi 
 Estructura del mot 
 -La derivació: els sufixos i els prefixos 

 El còmic 
 El registre lingüístic. Els gèneres literaris 
 L’adjectiu. Els determinants. Els 
quantificadors 
 La vocal neutra. La o/u àtones 
 L’apostrofació, la contracció i el guionet 
 La composició 
 El sentit propi i el sentit figurat 
 Les frases fetes i els refranys 

 La narrativa, la poesia i el teatre 
 El verb i els pronoms personals 
 La essa sorda i sonora 
 Les oclusives p/b, t/d i c/g 
 La b/v/w 
 Les fricatives i africades 
 Vocabularis:  ésser humà, el vestit i 
l’alimentació 

2n ESO 

 Text expositiu, instructiu i argumentatiu 
 Els pronoms 
 L’adverbi. 
 L’homonímia, la polisèmia i la sinonímia 
 Repàs d’ortografia. 

 Text descriptiu 
 La narrativa 
 La preposició i la conjunció 
 L’oració simple: el SN i el SV 
 L’atribut, el CD i el CI 
 L’antonímia 
 Les onomatopeies i les interjeccions 
 Repàs d’ortografia 

 La poesia, el teatre i la cançó 
 La veu passiva i el C. Agent 
 El complement circumstancial 
 Combinació de pronoms febles 
 Vocabularis: la família, l’Univers i la mesura 
del temps i els espectacles 
 Repàs d’ortografia 
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MATÈRIA: LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3r ESO 

 Text predictiu, text persuasiu 
 Els gèneres periodístics 
 L’oració 
 El nom, l’adjectiu iels pronoms 
  La síl·laba. Els diftongs, els hiats i els dígrafs 
 L’accentuació, l’accent diacrític i la dièresi 
 La derivació: sufixos, prefixos i els infixos 
 La narrativa 

 La notícia, el reportatge i la crònica 
 El verb 
 La vocal neutra.La o/u àtones. La essa 
 La composició 
 La poesia 

 L’entrevista, l’article d’opinió 
 L’editorial i la carta dels lectors 
 L’adverbi, la preposició i la conjunció 
 La juxtaposició. La coordinació 
 L’apòstrof i la contracció 
 L’ús del guionet 
 Les oclusives finals 
 La b/v/w. Les fricatives i africades 
 El teatre 

4t ESO 

 L’oració: el SN i el SV. 
 Les propietats textuals. 
 El text argumentatiu 
 Els neologismes i les abreviatures 
 La presa d’apunts 
 Literatura: l’Edat Mitjana 

 Les funcions sintàctiques 
 L’exposició oral 
 El currículum, la carta i l’entrevista 
 La pronominalització 
 La instància 
 Literatura: la Decadència 

 L’oració composta 
 La juxtaposició. La coordinació 
 La subordinació 
 Els mots hereditaris, els cultismes i els 
manlleus 
 La recensió 
 Literatura: la Renaixença 
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MATÈRIES: LLENGUA CATALANA I LITERATURA I i II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX  

 El llenguatge, sistema de comunicació 
 - Elements de l’acte comunicatiu 
 - Les funcions del llenguatge 
 - Les propietats textuals 
 - Fonètica  i fonologia 
 - El sistema vocàlic 
 - El sistema consonàntic 
 - Els orígens de la llengua catalana 
 - La literatura medieval 

 L’oració 
 Tipus d’oracions segons la modalitat, 
segons el verb i segons el grau de complexitat 
sintàctica 
 Les categories gramaticals 
 Els sintagmes.Les funcions sintàctiques 
 Estructura lèxica del mot: lexema i 
morfema 
 La formació de mots 
 El camp lèxic. Relacions semàntiques entre 
mots 
 El camp semàntic 
 Decadència i Renaixença 

 Tipologia textual. 
 El text expositiu 
 El text argumentatiu. 
 El text literari 
 El comentari de text 
 Modernisme, Noucentisme i 
Avantguardisme 

2n BATX 

 -La fonètica. 
 - Repàs de l’oració simple. 
 - La pronominalització 
 - Morfologia verbal. 
 - La diversitat lingüística. 

 L’oració composta. 
 Les oracions juxtaposades, coordinades. 
 L’oració subordinada. 
 La variació. 
 Història de la llengua: origen i evolució de 
la llengua. 

 Tipologia textual. 
 Els textos específics: els textos científics i 
tècnics, els humanístics, els jurídics, 
administratius i comercials, publicitaris i 
propagandístics 
 El lèxic: la formació de mots 
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MATÈRIA: LITERATURA CATALANA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX  

 La Renaixença. 
 Lectura i anàlisi de Mar i cel. 
 Comentari de text. 
  El Modernisme i el Noucentisme. 
 Comentari de text de l'Antologia poètica de 
Josep Carner. 

 La narrativa simbòlica 
 Estudi i anàlisi de Jardí vora el mar de 
Mercè Rodoreda. 
 Comentari de text i estudi d'Invasió subtil i 
altres contes. 

 Lectura i anàlisi d'Antígona de Salvador 
Espriu. 
 Comentari de text de l'Antologia poètica de 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel. 
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MATÈRIA: MATEMÀTIQUES 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r ESO 

NOMBRES 

 Nombres Naturals 
 Divisibilitat 
  Nombres Enters 
 Nombres Decimals 

NOMBRES 

 Fraccions 
 Proporcionalitat 

GEOMETRIA 

 Rectes i angles 

GEOMETRIA 

 Mesurament de longituds i àrees 
 Cossos en l'espai 

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

 Taules i gràfics . L'atzar 

2n ESO 

GEOMETRIA 

 Teorema de Pitàgores i semblança. 
  Desenvolupament i superficie dels cossos 
geomètrics 
 Volum de cossos geomètrics 

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

 Estadística 

NOMBRES 

 Nombres enters i decimals 
 Fraccions 
 Proporcionalitat i percentatges 

ÀLGEBRA 

 Expressions algebraiques 
 Equacions 

FUNCIONS 

 Funcions 
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MATÈRIA: MATEMÀTIQUES 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3r ESO 

GEOMETRIA 

 Geometria al pla 
 Figures a l'espai 

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

 Estadística unidimensional 
 Atzar i Probabilitat 

NOMBRES 

 Nombres racionals 
 Nombres Reals 

ÀLGEBRA 

 Polinomis i Equacions 

ÀLGEBRA 

 Sistemes d'equacions 

FUNCIONS 

 Funcions i Gràfics 
 Funcions lineals 

4t ESO 

NOMBRES REALS 

 Conjunts numèrics 
 Potències i radicals 

POLINOMIS 

 Teorema del residu 
 Fraccions algebraiques 

EQUACIONS I INEQUACIONS 

 Equacions de 1r i 2n grau 
 Inequacions de 1r grau 
 Sistemes d'equacions i inequacions 

FUNCIONS 

 Funcions lineals 
 Funcions quadràtiques 
 Funcions de proporcionalitat inversa 

TRIGONOMETRIA 

 Semblança 
  Raons trigonomètriques 
 Resolució de triangles 

VECTORS I EQUACIONS DE LA RECTA 

 Operacions amb vectors 
 Equacions de la recta 

PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 

 Llei de Laplace 
 Probabilitat condicionada 
 Taules de freqüencies 
 Mesures de centralització i de dispersió 
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MATÈRIES: MATEMÀTIQUES I i II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX  

NOMBRES I TRIGONOMETRIA 

 Nombres Reals 
 Equacions i sistemes 
 Trigonometria 
 Nombres Complexos 

GEOMETRIA 

 Vectors i rectes en el pla 
 Llocs geomètrics 

FUNCIONS 

 Successions i funcions 

FUNCIONS 

 Límits i continuïtat 
 Funcions exponencials, logaítmiques i 
trigonomètriques 

ESTADÍSTICA 

 Distribucions bidimensionals 
 Distribucions de probabilitat 

2n BATX 

DERIVADES I INTEGRALS 

 Càlcul de funcions derivades 
 Aplicacions de les derivades 
 Càlcul de primitives 
 La integral 

MATRIUS I SISTEMES 

 Vectors a l'espai 
 Matrius i determinants 
 Sistemes d'equacions 

GEOMETRIA A L'ESPAI 

 Equacions de rectes i plans  
 Posició relativa de rectes i plans 
 Distància i angles 
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MATÈRIES: MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS I i II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX  

NOMBRES 

 Nombres Reals 
 Equacions i sistemes 

MATEMÀTICA SOCIAL 

 Matemàtica financera 

MATEMÀTICA SOCIAL 

 Estadística descriptiva 
 Distribucions bidimensionals 
  Probabilitat 

FUNCIONS 

 Successions i funcions 
 Funcions exponencial i logarítmica 

2n BATX 

MATRIUS I SISTEMES 

 Matrius 
 Determinants 
 Sistemes d’equacions lineals 

PROGRAMACIÓ LINEAL 

 Sistemes d’inequacions lineals 

PROGRAMACIÓ LINEAL 

 La funció objectiu 
 Problemes de programació lineal 

FUNCIONS 

 Límits i continuïtat de funcions 

FUNCIONS 

 Derivades 
 Funcions contínues i derivables 
 Aplicacions de la derivada 
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MATÈRIA: ECONOMIA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 

 L’economia: la necessitat d’escollir 
 Factors productius i sistemes econòmics 
 La producció i l’empresa 
 L’oferta, la demanda i el mercat 

  Models de mercat 
 La retribució dels factors 
 Els errors del mercat i l’estat 
 La macroeconomia i les magnituds 
 Demanda i oferta agregades 

 La intervenció de l’estat 
 El diner i els bans 
 La política monetària 
 La balança de pagaments 
 Creixement i desenvolupament 

MATÈRIES: ECONOMIA DE L’EMPRESA I i II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX  

 L'empresa i l'entorn 
 Formes jurídiques d'empreses 
 El procés de direcció 
 La presa de decisions 

 El departament de recursos humans 
 Legislació laboral 
 La funció productiva i costos 
 La direcció de la producció 
 L'aprovisionament  

 La valoració de les existències 
 L'anàlisi de mercat 
 El màrqueting 
 Posicionament de producte 

2n BATX 

 El patrimoni i la comptabilitat 
 El cicle comptable 
 Normalització i verificació comptable 
 Els estats financers 

 Anàlisi patrimonial i financera 
 Anàlisi econòmica 
 La inversió en l'empresa 
 Fonts de finançament 
 Cicles interns 

 La direcció estratègica de l'empresa 
 Creixement intern i extern de l'empresa 
 La creació d'una empresa 
 El pla d'empresa 
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MATÈRIA: TECNOLOGIES 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r ESO 

LA TECNOLOGIA I EL PROCÉS TECNOLÒGIC 

 La Tecnologia i les fases del procés tecnològic 
 Necessitats primàries i secundàries 

EL DIBUIX TÈCNIC 

 Els estris de dibuix: paper, llapis, goma... 
 Esbós, croquis i plànol 
 Dibuix en perspectiva. L’escala  
 Representació mitjançant vistes 
 Acotació. 

TALLER 

 Projecte : Papa no corris 

ELS MATERIALS I LES SEVES PROPIETATS 

 Història dels materials i les seves propietats 
 Fusta,  Plàstics, Metalls, ceràmics i Residus 
industrials 

ESTRUCTURES 

 Tipus d’estructures. Què són les 
estructures? 
 Elements i materials de les estructures. 
 Tipus d’esforços. Estabilitat de les 
estructures 

TALLER 

 Mesures 
 Cub SOMA 

INTRODUCCIÓ A LA ELECTRICITAT 

 Aplicacions de l'electricitat 
 Generació d'electricitat 
 Components elèctrics i Circuits  
 Efectes de l'electricitat 

TALLER 

 Les estructures 
 Circuits elèctrics 

2n ESO 

ELECTRICITAT I MAGNETISME 

 Circuits elèctrics elementals 
 Càlcul i mesura de magnituds elèctriques  
 Llei d’Ohm 
 La potència i energia elèctriques 
 Magnetisme i electromagnetisme 

INFORMÀTICA 

 Simulació amb Crocodile 
 Muntatge de circuits elèctrics 

PROCESSADOR DE TEXTOS WORD 

PROCÉS PRODUCTIU 

 Fabricació artesanal i industrial 
 El procés productiu 

EL TÈXTIL 

 Els teixits i Propietats 
 Tipus i fabricació 

PRESENTACIONS POWERPOINT 

 Entorn del PowerPoint 

 Creació i visualització de presentacions 

 Animació de presentacions 

MÀQUINES I MECANISMES 

 Màquines simples 
 Conceptes físics de les màquines 
 La palanca, la politja i els engranatges 

HARDWARE I XARXES 

 Funcionament de l’ordinador 
 Hardware y components 
 Xarxes locals (LAN), d’àrea estesa  

FULL DE CÀLCUL 

 Elements del full de càlcul 
 Gràfics analítics: barres, pastís.. 
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MATÈRIA: TECNOLOGIES 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 

L’HABITATGE 

 Disseny i construcció d’un habitatge 
 Construcció de la maqueta a escala d’un 
habitatge 
 Elaboració d’una memòria descriptiva 

INSTAL·LACIONS DE L’HABITATGE 

 Aigua potable i sanejament 
 Realització esquemes d’instal·lacions 

INSTAL·LACIONS DE L’HABITATGE 

 Electricitat, gas i climatització. 
 Realització d’esquemes d’instal·lacions 

ELECTRÒNICA ANALÒGICA 

 Calcul de circuits 
 Elements electrònics bàsics 
 Simulació de circuits electrònics bàsics  
 Construcció d’un projecte electrònic  

ELECTRÒNICA DIGITAL 

 Àlgebra de Boole 

PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA 

 Simbologia pneumàtica 
 Interpretar  circuits bàsics. 
 Simbologia oleohidràulica 

SISTEMES DE CONTROL 

 Sistemes de control  
 Sistemes PID: Proporcional, integral i 
derivatiu 

 

MATÈRIA: INFORMÀTICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 

EL PROCESSADOR DE TEXTOS 

 Tractament de textos 
 Noves funcions del processador de textos 

EL FULL DE CÀLCUL 

 Tractament de dades 
 Elaboració de gràfics 
 Funcions bàsiques amb el full de càlcul 

EL PROCESSADOR D’IMATGE: EL GIMP 

 Tractament d’imatges 

WINDOWS MOVIE MAKER 

 Tractament de vídeos 

AUDACITY 

 Tractament d’arxius d’àudio 

EL MAQUINARI 

 Elements físics de l’ordinador 
  Coordinació i funcionament 

EL MEU BLOC 

 Desenvolupament d’un bloc 

LA MEV A WEB 

 Elaboració d’una pàgina web 

PROGRAMACIÓ AMB EL SCRATCH 

 Elaboració d’un programa senzill 
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MATÈRIA: TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 

 CONCEPTES FÍSICS 

 Energia, treball, potència i rendiment. 
 Energia mecànica, cinètica i potencial. 
 Manifestacions i transformacions 
energètiques. 

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA 
ELÈCTRICA 

 Classificació de les fonts d'energia 
 Materials combustibles: Carbó, petroli i gas 
 Poder calorífic i les seves unitats 
 Capacitat calorífica i les seves unitats 
 L'energia nuclear 

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA 
ELÈCTRICA 

 Producció, transport i consum d'energia 
 Tipus de centrals   

ENERGIES ALTERNATIVES 

 Aprofitament d’energia.  

CIRCUITS DE CORRENT CONTINU 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
DOMÈSTIQUES 

PROPIETATS I ASSAIGS 

 

 

LES MÀQUINES SIMPLES I ELEMENTS DE 
MÀQUINES 

MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I 
TRANSFORMACIÓ DEL MOVIMENT 

PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULCA 

ELECTRÒNICA ANALÒGICA I DIGITAL 

SISTEMES DE FORCES 
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MATÈRIA: TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n BATX 

ELECTROMAGNETISME I CORRENT ALTERN 

 El camp magnètic  
 Inducció electromagnètica 
 El corrent altern.  
 Els elements passius lineals en CA: R, L, C 
 Potència desenvolupada en CA 
 Circuits de corrent altern: RL, RC i RLC 
 Corrent altern trifàsic: 

PRINCIPIS DE MÀQUINES 

 Dinàmica de màquines 
 Principis bàsics de termodinàmica 
 Primer principi de la termodinàmica 

MÀQUINES TÈRMIQUES   

 Màquines tèrmiques  
 MT generadores d’energia mecànica 
 MT consumidores d’energia mecànica 

SISTEMES DIGITALS  

 Sistemes analògics i digitals 
 Sistemes de numeració 
 Principis de l’àlgebra de Boole 
 Circuits digitals combinacionals 
 Descripció i implementació de circuits 
analògics i digitals 

METROLOGIA I NORMALITZACIÓ 

 Mesures i unitats 
 Exactitud, precisió i apreciació.  
 Toleràncies i ajustatges 
 Metrologia  
 Instruments de mesura 
 Normalització 

MÀQUINES ELÈCTRIQUES 

 Què són les màquines elèctriques? 
 Generadors elèctrics 
 Motors elèctrics 
 Transformadors 

MATERIALS METAL·LICS 

 Aliatges 
 Diagrames de fase 
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MATÈRIA: VISUAL I PLÀSTICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n ESO 

LECTURA D’IMATGES 

 Creacions plàstiques i visuals: llenguatge 
visual, verbal, escrit, musical, gestual i visual i 
plàstic. 
 Les imatges: dimensions i tècniques de 
creació. 
 Elements del llenguatge visual: visuals, 
conceptuals i de relació. 
 Tipus de llenguatges visuals: arts plàstiques, 
disseny, còmic, fotografia, cinema, víddeo, 
televisió i nous llenguatges visuals. 

LA COMUNICACIÓ VISUAL 

 Elements bàsics de la comunicació: Emissor, 
receptor, missatge, codi, canal i referent o 
context. El codi en la comunicació visual. 
Finalitats dels missatges visuals (funció 
informativa, comunicativa, expressiva i 
estètica). 
 Significats de les imatges: 
 Procès en l’anàlisi d’imatges. Les imatges i 
context. 
 Les imatges de la premsa, publicitat i 
televisió. 

LA PERCEPCIÓ I LA COMPOSICIÓ 

 La percepció visual i de l’espai, llum i ombra, 
forma-entorn, indicadors de profunditat i, 
procediments i tècniques per representar 
l’espai. 
 La composició: estructures compositives, 
l’equilibri i pes visual, el ritme i les proporcions. 

EL PUNT I LA LÍNIA 

 Elements conceptuals del lenguatge visual: 
El punt la línia; valors expressius, tipus, ús, 
direccions, aplicacions, i expressivitat del traç 
i grafisme. 

LA FORMA I LA GRANDÀRIA 

 Classificacions de la forma: bidimencionals i 
tridimencionals, naturals i artificials, 
figuratives i abstractes i, cal·ligràfiques, 
geomètriques i orgàniques. 
 Representació subjectiva de la forma: 
estructura, abstracció, i representació del 
volum (clarobscur),  
 La grandària: mesures i magnituds. 

DIBUIX TÈCNIC 

 Operacions i traçats geomètrics: 
 traçat de rectes amb joc d’escaires i 
operacions amb segments i angles. 
 Formes i línies poligonals: triangles i 
quadrilàters. 
 La circumferència: elements, traçat i divisió. 
 Els polígons regulars: elements geomètrics, 
mètodes i construccions. 
 Els sistemes de representació: acotat, 
dièdric, axonomètric i cònic. Aplicació del 
dibuix tècnic en el disseny. 

LA TEXTURA 

 Percepció, textures naturals i artificials, 
textures visuals i tàctils, l’expressivitat, 
tècniques d’obtenció, creació de textures tàctils 
en paper i textures tàctils en el disseny 
d’objectes. 

EL COLOR 

 Elements del llenguatge visual: el color: Llum 
i color, la percepció dels colors. 
 Color pigment: (primaris i secundaris) 
 Ordenacions cromàtiques: percepció i 
ordenació dels colors, propietats físiques, 
escales, cercle cromàtic i, el color i les 
sensacions (gammes cromàtiques) 
 El color com a expressió. 
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MATÈRIA: VISUAL I PLÀSTICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3r ESO 

ELEMENTS CONCEPTUALS 

 Elements conceptuals: Representació de 
punts, rectes i plans. Angles. Traçats amb 
escaires de rectes i angles 
 Proporcionalitat: Escala. Desproporcions i 
deformacions 
 Transformacions geomètriques: Igualtat. 
Translació. Gir. Semblança. Simetria 

REPRESENTACIÓ OBJECTIVA DE LES FORMES 

 Formes i línies poligonals: Triangles. 
Quadrilàters 
 Polígons regulars: Construcció d’un triangle 
equilàter, quadrat, pentàgon, hexàgon, 
octàgon, decàgon, dodecàgon 
 Mètode general de construcció de polígons 
generals donat el radi 
 Dibuix de xarxes poligonals. Polígon estrellat 
 Formes corbes: La circumferència. Rectes 
tangents a una circumferència. Enllaços. 
 Corbes tangents:  Oval. Ovoide 

ESPAI I VOLUM 

 Del pla al volum 
 Poliedres regulars: Tetraedre. Hexaedre 
Octaedre. Dodecaedre. Icosàedre 
 Poliedres irregulars: Prismes. Piràmides 
 Cossos de revolució: Cilindre. Con. Esfera 
 Desenvolupament de cossos geomètrics 
 Representació de l’espai: Indicadors de 
profunditat 
 Dibuix d’un objecte situat en primer terme. 
 Sistemes de representació. 

U4 SISTEMES PROJECTIUS 

 Vistes: Obtenció, denominació i col·locació 
de les vistes 
 Perspectiva axonomètrica: Isomètrica. 
Cavallera. Representació axonomètrica a 
partir del Dièdric 
 Perspectiva Cònica: Elements de la 
perspectiva cònica. Cònica central. Cònica 
obliqua 
 Representació gràfica de perspectiva 
cònica: mètode de les visuals 
 Representació cònica d’una circumferència. 
 Aplicació de la perspectiva cònica en el 
dibuix a mà alçada 

U5 LA TEXTURA I EL COLOR 

 La textura 
 Valor expressiu de la textura. Textures 
gràfiques. Creació de textures amb 
procediments pictòrics. 
 El color 
 Fenomen físic del color  
 Color llum. Síntesi additiva. 
 Color pigment: Síntesi sustractiva. Propietats 
del color 
 El color en la composició: Harmonia 
 Contrast 

LES IMATGES 

 Els components d’una imatge: Lectura 
d’imatges i cartell publicitari. 
 La composició: Comportament perceptiu. 
Elements de composició bidimensional: Pes 
visual,eequilibri, espai de representació. 
 Elements de composició tridimensional: 
Entorn. Punts de vista. 

ALTRES LLENGUATGES I NOVES TECNOLOGIES 

 Interacció entre diferents llenguatges. 
 Infografia:Formats gràfics. Programes 
d’edició gràfica. Imatges digitals.  
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MATÈRIA: VISUAL I PLÀSTICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 

DESCRIPCIÓ OBJECTIVA DE LES FORMES 

 Formes planes 
 Els polígons. Triangles i quadrilàters. Polígons 
regulars 
 Formes corbes 
 Circumferències i tangències. Enllaços. 
 Oval i Ovoide 
 Espirals 
 Construcció d’una espiral de dos centres, 
espiral de n centres, espiral d’Arquímedes 
 El·lipse 
 Construcció d’el·lipses 

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ 

 Sistema acotat 
 Representació gràfica 
 Sistema dièdric 
 Representació gràfica 
 Sistema axonomètric 
 Tipus perspectiva axonometria ortogonal i 
obliqua. 
 Representació gràfica. 
 Sistema cònic 
 Tipus de perspectiva cònica central i 
obliqua. 
 Representació gràfica 
 Normalització  

DISSENY 

 Aspectes del disseny i especialitats 
 Disseny gràfic i de la imatge 
 Disseny industrial o del producte 
 La projectació 

LA IMATGE 

 La fotografia 
 El cinema 
 El còmic 
 El video i la televisió 
 Llenguatge cinematogràfic 
 La composició. L’enquadrament. El Pla. 
L’angulació. Ritme. Muntatge. Producció. 
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MATÈRIA: DIBUIX TÈCNIC I 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1r BATX 

TRAÇATS FONAMENTALS 

 Punt, recta, semirecta, segment, 
perpendicularitat, paral·lelisme, operacions 
amb segments, proporcionalitat entre 
segments, angles i arc capaç 

TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES. 

 Escales: Transformacions isomètriques, 
igualtat, gir, simetria, transformacions 
isomòrfiques, semblança i escales 

POLÍGONS 

 Classificació i construcció dels polígons, 
triangles, quadrilàters i polígons regulars 

CIRCUMFERÈNCIA, TANGENTS I ENLLAÇOS 

 La circumferència, operacions i 
construccions, tangències i enllaços 

CORBES TÈCNIQUES I CORBES CÒNIQUES 

 Corbes tècniques, l’oval, l’ovoide, l’espiral, 
corbes còniques, l’el·lipse, la paràbola i la 
hipèrbola 

POLIEDRES I COSSOS DE REVOLUCIÓ 

 Poliedres, poliedres regulars i superfícies 
radiades 

SISTEMA DIÈDRIC 

 Fonaments del sistema, Projecció del punt, 
recta i pla, pertinença d’un punt a una recta, 
punt i recta continguts en un pla, rectes 
particulars del pla, formes contingudes en un 
pla, interseccions 

PARAL·LELISME I PERPENDICULARITAT 

 Paral·lelisme entre rectes, entre recta i pla, 
entre plans, i pla paral·lel a un de donat que 
passi per un punt exterior 
 Teorema de les tres perpendiculars, i 
perpendicularitat entre rectes i plans 

SISTEMA AXONOMÈTRIC 

 Fonaments del sistema 
 Classificació 
 Construccions gràfiques 
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MATÈRIA: DIBUIX TÈCNIC II 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n BATX 

PROPORCIONALITAT I TRANSFORMACIONS 
GEOMÈTRIQUES: 

 Proporcionalitat. Transformacions 
isomètriques, isomòrfiques i anamòrfiques. 
Homotècia. Homologia. Afinitat. Inversió 

TANGÈNCIES 

 Principis generals. Potència d’un punt. Eix i 
centre radical. Construccions 

RECTES TANGENTS A CÒNIQUES 

 Tangents a el·lipse. Tangents a paràbola. 
Tangents a hipèrbola  

GIR 

 Moviments 

CANVI DE PLA 

 Canvi pla vertical. Canvi pla horitzontal. Pla 
de perfil. Aplicació a interseccions. 

ABATIMENTS 

 Abatiment d’un punt. Abatiment de figures 

MOVIMENTS COMPOSTOS 

 Canvi de pla i abatiment 
 Desenvolupament de cossos simples 
 Triedre trirectangle 

DISTÀNCIES I ANGLES 

 Distàncies. Angles 

POLIEDRES 

 Tetraedre. Hexaedre. Octaedre. 
Dodecaedre. Icosaedre 

SUPERFÍCIES RADIADES 

 Projecció d’una circumferència 
 Projecció d’un con i cilindre 

INTERSECCIÓ DE COSSOS 

 Intersecció de formes polièdriques 
 Intersecció de superfícies radiades 

SISTEMA AXONOMÈTRIC 

 Axonometria a les PAU 
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MATÈRIA: CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n ESO 

 Els éssers vius 
 Funció de nutrició 
 Nutrició dels vegetals 
 Nutrició dels animals 

 Funció de reproducció 
 Reproducció dels vegetals 
 Reproducció dels animals 
 Funció de relació, coordinació i adaptació 
en animals i plantes 
 Sistema nerviós i òrgans dels sentits 

 Els ecosistemes  
 L’energia:obtenció i consum 
 Formes d’energia 
 Fonts d’energia 
 3.- Calor i temperatura 
 Canvis d’estat de la matèria 

3r ESO 

 1.- El cos humà 
 2.- Nutrició 
 Aparell digestiu 
 Aparell circulatori 
 Aparell respiratori 

 1.- Nutrició 
 Aparell excretor 
 2.- Funció de relació 
 Sistema nerviós i òrgans dels sentits 
 Sistema endocrí 

 Funció de relació: 
 Aparell locomotor 
 Funció de reproducció 
 Aparell reproductor i sexualitat 
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MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n ESO 

 L’Islam i Al-Andalus.  
 L’Europa Feudal. 
 La ciutat Medieval.  

 Els orígens de Catalunya. 
 Catalunya dins de la Corona d’Aragó (segles 
XII-XV) 
 Orígens i expansió de la Corona de Castella. 
 Renaixement i Reforma 

 La monarquia autoritària: Els Reis Catòlics. 
 Els grans descobriments geogràfics. 
 L’Imperi dels Habsburg 
 El segle del Barroc 

3r ESO 

 El relleu: Marc físic de les activitats humanes 
(interpretació i elaboració de mapes). 
 Els paisatges de la Terra ( elaboració i 
interpretació de mapes de paisatges i 
climogrames) 
 Natura i societat: harmonies, crisi i impactes 
(principals problemes mediambientals). 

 L’organització política de les societats 
(Tipus i relacions entre estats). 
 La Unió Europea. 
 L’organització política del territori (estudi 
de les societats espanyoles i catalanes). 

 Organització econòmica de les societats. 
(funcionament de l’activitat econòmica). 
 El sector primari:  Agricultura, ramaderia i 
pesca. 
 El sector secundari: energia i indústria. 
 El sector terciari. 

4t ESO 

 El segle XVIII: La crisi de l’Antic Règim. 
 Liberalisme i Nacionalisme. 
 La industrialització de les societats europees. 
 Catalunya i Espanya al segle XIX. 

 Catalunya, la fàbrica d’Espanya 
 L’època de l’Imperialisme. 
 I  Guerra Mundial i Revolució Rusa. 
 El període d’entreguerres 

 II Guerra Mundial 
 Guerra Civil i franquisme 
 Guerra Freda, caiguda del mur i els 
problemes del món contemporani. 
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MATÈRIA: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n ESO 

 La estructura de las palabras . La derivación. 
 Acentuación (palabras agudas, llanas y 
esdrújulas) 
 Los géneros literarios 
 La estructura de las palabras . La derivación II 
 Acentuación (diptongos e hiatos) 
 La narrativa 
 La estructura de las palabras. La composición. 
 La tilde diacrítica 
 La lírica 
 Las famílies léxicas. 
 Ortografía de la “b” y la “v” 
 El teatro 

 El sustantivo 
 La sinonímia 
 Ortografía de la “g” y la “j” 
 El texto expositivo 
 El adjetivo 
 La antonímia 
 Ortografia de la “m” y “n” 
 El texto argumentativo 
 El verbo 
 La polisémia 
 Ortografía de la “h” 
 El texto instructivo 
 El adverbio 
 Los campos semánticos 
 Palabras homófonas 
 Los textos periodísticos 

 Elementos de enlace; preposición,conjunción 
e interjección 
 La descripción 
 La homonímia 
 Ortografia de la “ll” y “y” 
 Sujeto y predicado 
 La paronímia 
 Refranes y frases hechas 
 El punto, la coma y los dos puntos 
 El atributo y el predicativo 
 El cambio semántico 
 El guión y los paréntesis 
 Las modalidades oracionales 
 Hiperónimos e hipónimos 
 Otros signos de puntuación 
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MATÈRIA: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3r ESO 

 Textos narrativos. 
 La lengua y su organización 
 La polisèmia 
 La acentuación (I) 
 Textos descriptivos 
 El enunciado. Clases y estructura. 
 La sinonimia 
 La acentuación (II) 
 El texto instructivo 
 El SV. El verbo. El adverbio 
 La antonímia 
 La acentuación (III) 
 El texto expositivo 
 El SN. El sustantivo 
 La composición 
 La acentuación (IV) 

 El texto argumentativo 
 Prefijación  
 El SN. El artículo y los adjetivos 
determinativos 
 Ortografía de la “b” y la “v” 
 Sufijación  
 El SN. El adjetivo calificativo 
 Uso de la “g” y la “j” 
 El SN. Los pronombres 
 Las famílias de palabras 
 Ortografía de la “h”, “ll” y “y” 
 Los constituyentes de la oración 
 El significado recto y significado figurado 
 Los grupos consonánticos 

 Los complementos del verbo 
 El significado contextual 
 El punto y la coma 
 Repaso de gramàtica 
 La creación de nuevos significados 
 El punto,la coma y los dos puntos 
 Repaso de gramàtica 
 El cambio semántico 
 Otros signos de puntuación. 
 Repaso de gramàtica. 
 Campo léxico  y campo semántico 
 Repaso de ortografia 
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MATÈRIA: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 

 Las categories gramaticales 
 La narración 
 La palabra 
 Acentuación (palabras agudas,llanes  y 
esdrújulas) 
 El sustantivo 
 La estructura de la narración 
 La família léxica 
 Acentuación (diptongos e hiatos) 
 Estructura del sintagma nominal 
 La descripción 
 Tabú y eufemismos 
 Acentuación (el hiato) 
 El adjetivo 
 La exposición 
 Denotación y connotación 
 Acentuación (la tilde diacrítica)  

 Clases de adjetivos 
 La noticia 
 La polisèmia 
 Ortografía de la “b” y “v” 
 El adverbio 
 El còmic 
 La sinonímia 
 Ortografía de la “g” y la “j” 
 El verbo 
 La publicidad 
 La antonímia 
 Ortografía de la “h” 
 Clasificación de la oración 
 La lírica 
 Los sufijos 
 Ortografía de la “ll” y la “y” 

 Estructura de la composición 
 Complemento directo y complemento 
indirecto 
 El teatro 
 Ortografia de la “m” y “n” 
 El adverbio 
 Campo semántico 
 La argumentación 
 El punto y las mayúsculas 
 La preposición, interjección y conjunción 
 El lenguaje figurado 
 La instancia 
 La coma y el punto y coma 
 Los prestamos linguísticos 
 La reclamación 
 Complemento de régimen y complemento 
agente 
 Otros signos de puntuación 
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MATÈRIA: LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n ESO 

 Comprensió lectora: El vol de l’oreneta 
 Categories gramaticals 
 Expressió escrita: descripció 
 Lèxic: polisèmics, sinònims 
 Ortografia: accentuació 

 Comprensió lectora: articles de premsa 
 Categories gramaticals 
 Expressió escrita: opinió 
 Lèxic: antònims 
 Fonètica: vocals 
 Sintaxi: oració simple 

 Comprensió lectora: poesia, teatre, l’illa del 
tresor. 
 Categories gramaticals 
 Subjecte i predicat 
 La conjugació verbal 
 Lèxic: la composició 

3r ESO 

 Comprensions lectores 
 El text descriptiu 
 La divisió sil·làbica 
 Estructura del mot i la derivació 
 L’adjectiu 
 El text expositiu 

 Comprensions lectores 
 El còmic 
 Accentuació 
 La composició de mots 
 Els determinants i els quantificadors 
 El missatge audiovisual 

 Comprensions lectores 
 El teatre 
 La composició 
 Sentit propi i sentit figurat 
 El nom i els pronoms 
 El text conversacional 

4t ESO 

 Comprensions lectores 
 La narrativa: el conte 
 Accentuació, accent diacrític i dièresi 
 Els mots polisèmics, homònims 
 L’adverbi 
 La narrativa: la novel·la 

 Comprensions lectores 
 Els mitjans de comunicació 
 L’apòstrof, la contracció i el guionet. 
 Els mots sinònims i antònims. 
 La preposició i la conjunció 
 El verb 

 Comprensions lectores 
 La cançó 
 Repàs d’ortografia 
 Vocabulari de la música i els espectacles 
 L’oració simple i l’atribut. 
 La poesia 
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MATÈRIA: MATEMÀTIQUES 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n ESO 

 Nombres i operacions 
 Els nombres naturals 
 Els nombres naturals 
 Les fraccions 

 Nombres i operacions 
 Els nombres decimals 
 Proporcionalitat i percentatges 
 Àlgebra 
 Equacions 

 Mesura i geometria 
 Rectes i angles 
 Mesuraments: Longituds i àrees 
 Els cossos en l'espai 

3r ESO 

 Nombres i operacions 
 Els nombres racionals 
 Els nombres reals 
 Les fraccions 

 Polinomis 
 Equacions de primer grau 
 Sistemes d’equacions amb dues incògnites 

 Equacions de segon grau 
 Funcions 
 Àrees i volums 

4t ESO 

 Aritmètica i àlgebra 
 Equacions de primer i segon grau 
 Sistemes d’equacions 
 Problemes equacions  
 Polinomis 

 Probabilitat i Estadística 
 Geometria 
 Àrees i volums   

 Funcions 
 Funcions  elementals i gràfics  
 Proporcionalitat i percentatge 

  



DEPARTAMENT PSICOPEDAGOGIA I DIVERSITAT 

68 

MATÈRIA: TECNOLOGIES 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n ESO 
 El textil 
 L’alimentació 

 Fabricació artesanal 
 Fabricació industrial 
 El procés productiu 

 Electricitat i magnetisme 
 L’energia elèctrica 

4t ESO 
 Disseny d’habitatges 
 La construcció d’habitatges 
 Les instal·lacions d’habitatges 

 Control elèctric i electrònic 
 Pneumàtica i hidràulica 

 Control per ordinador 
 Màquines robòtiques i robots 
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MATÈRIA: VISUAL I PLÀSTICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

2n ESO 

LECTURA D’IMATGES  

 Creacions plàstiques i visuals: 
 Llenguatge visual, verbal, escrit, musical, 
gestual i visual i plàstic 

 Les imatges: dimensions i tècniques de creació 
 Tipus de llenguatges visuals: 

 Arts plàstiques, disseny, còmic, fotografia, 
cinema, víddeo, televisió i nous llenguatges 
visuals 

LA COMUNICACIÓ VISUAL 

 Elements bàsics de la comunicació: 
Emissor, receptor, missatge, codi, canal i 
referent o context. El codi en la comunicació 
visual. Finalitats dels missatges visuals (funció 
informativa, comunicativa, expressiva i 
estètica) 

EL PUNT I LA LÍNIA 

 Elements conceptuals del lenguatge visual: 
 El punt i la línia; valors expressius, tipus, 
ús, direccions, aplicacions, i expressivitat 
del traç i grafisme 

EL COLOR 

 Elements del llenguatge visual: 
El color: Llum i color, la percepció dels 
colors 

 Color pigment: (primaris i secundaris) 
 Ordenacions cromàtiques: 

Escales, cercle cromàtic i, el color i les 
sensacions (gammes cromàtiques) 

 El color com a expressió 

LA FORMA I LA GRANDÀRIA 

 Classificacions de la forma: 
Bidimencionals i tridimencionals, naturals i 
artificials, figuratives i abstractes i, 
cal·ligràfiques, geomètriques i orgàniques. 

DIBUIX TÈCNIC 

 Operacions i traçats geomètrics: 
Traçat de rectes amb joc d’escaires i 
operacions amb segments i angles 

 Formes i línies poligonals: 
Triangles i quadrilàters 

 La circumferència: elements 
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MATÈRIA: VISUAL I PLÀSTICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3r ESO 

ELEMENTS CONCEPTUALS 

 Elements conceptuals: 
Representació de punts, rectes,  plans i angles. 
Traçats amb escaires de rectes i angles 

REPRESENTACIÓ OBJECTIVA DE LES FORMES 

 Formes i línies poligonals: 
Triangles. Quadrilàters 

 Polígons regulars: 
Construcció d’un triangle equilàter, quadrat, 
pentàgon, hexàgon, octàgon, decàgon, 
dodecàgon 
Mètode general de construcció de polígons 
generals donat el radi 
Dibuix de xarxes poligonals. Polígon estrellat 

 Corbes tangents:  
Oval. Ovoide 

ESPAI I VOLUM 

 Del pla al volum: el clarobscur. 
 Representació del espai: 

Indicadors de profunditat 
Dibuix d’un objecte situat en primer terme 

 LA TEXTURA I EL COLOR 

 La textura:  
Valor expressiu de la textura. Textures 
gràfiques. Creació de textures amb 
procediments pictòrics 

 El color: 
Fenomen físic del color. 
Color llum. Síntesi additiva 
Color pigment: Síntesi sustractiva 
Propietats del color 
El color en la composició: Harmonia. 
Contrast. 

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ 

 Vistes: 
Obtenció, denominació i col·locació de les 
vistes 

 Perspectives: 
P. axonomètrica: Isomètrica. Cavallera 
Representació axonomètrica  

LES IMATGES 

 Els components d’una imatge: 
 Lectura d’imatges i cartell publicitari 

 La composició: 
Comportament perceptiu 

 Elements de composició bidimensional: 
Pes visual,equilibri, espai de representació 
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MATÈRIA: VISUAL I PLÀSTICA 

NIVELL PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4t ESO 

EL DISSENY 

 Procés artesanal i procés industrial 
 Les necesitats socials i els objectes 
 Els grans àmbits del disseny: 

Disseny industrial 
Disseny d'espais 
Disseny gràfic 
Disseny tèxtil i d'indumentària 

 Ergonomia: 
Mesures i proporcions humanes 
Relació de les mesures del cos amb espais i 
objectes 

 Tendencies del disseny: 
El formalisme 
El funcionalisme 
Funció i forma tenen la mateixa importància 

DISSENY GRÀFIC I GEOMETRIA 

 Els signes gràfics  
Els símbols: 

Les imatges d'identitat: marques i 
logotips.. 
Monogrames 
Pictogrames 

 Concepte i ús del mòdul: 
La creació de mòduls 
Les xarxes modulars bàsiques 

 La geometria en les formes: 
Polígons, prismes, piràmides i 
polièdres 
Corbes geomètriques construïdes 
amb arcs enllaçats: oval, ovoide i 
espiral. 

 Tangències i disseny gràfic 

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ  

 El sistema dièdric: 
Plans de projecció 
Les vistes: alçat,planta i perfil 
Disposició de les vistes 

 Perspectives axonomètriques: 
Isomètrica 
Militar 
Cvallera 

 El sistema cònic de representació: 
Rectes projectants 
Punt de vista, línia de l'horitzó 
Punts de vista 
Punts mètrics 
 Perspectiva cònica central 
Perspectica cònica obliqua 
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4.4 CRITERIS D'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

L’objectiu prioritari del Projecte Educatiu de Centre en aquest sentit és implicar a tots els 
membres de la comunitat escolar i de manera molt especial, el professorat en: 
 

a) Inserir l’acció educativa en el nostre context socio-cultural i incorporar a les 
programacions didàctiques objectius i continguts relacionats amb l’entorn proper de 
l'alumnat. 

b) Potenciar el treball en equip del professorat mitjançant l’activitat dels equips docents 
de nivell així com el treball dels diferents departaments didàctics vers la realització de 
programacions didàctiques coordinades. 

c) Desenvolupar els aspectes formatius en els/les alumnes tot proporcionant-los una 
orientació escolar durant tota la seva escolarització, en una tasca coordinada entre 
els/les tutors/es i l’equip d’orientació. 

d) Exercir la tasca educativa, entesa com a formació integral de l’alumnat aplicant els 
compromisos, principis i valors definits als trets d’identitat del Centre d’aquest 
Projecte Educatiu. 

e) Participar, amb caràcter puntual o permanent, en la formació i assessorament del 
professorat,  a iniciativa dels organismes corresponents. 

 
És l’equip de professors/es qui elabora el Disseny Curricular del Centre adequat en tot moment 
a les característiques de l’alumnat de l'Institut, per la qual cosa el professorat s’agrupa en: 
 
a) Departaments didàctics i/o seminaris 
b) Interdepartaments 
c) Equips docents de nivell a l’ESO i d’etapa al Batxillerat 
d) Professors/es tutors/es de nivell a l’ESO i d’etapa al Batxillerat 
e) Comissió d’Atenció a la Diversitat 
f) Consell de Direcció 
 
Són objectius de les reunions de Departament didàctic i/o Seminaris i Interdepartaments: 
 
a) Elaborar el procés de concreció del currículum de les matèries. 
b) Vetllar per la coherència del currículum de les matèries al llarg de les etapes. 
c) Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la pràctica 

docent. 
d) Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge de l'alumnat en 

les matèries corresponents i vetllar per la seva coherència. 
e) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del departament i 

assessorar sobre l’adquisició de material didàctic. 
f) Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del departament. 
 
Són objectius de les reunions d’Equips docents de nivell: 
 
a) Dur a terme les sessions d’avaluació i/o promoció de l'alumnat. 
b) Dur a terme l’orientació acadèmica de l'alumnat, del seu currículum tot valorant els seus 

progressos i dificultats adequant les programacions i estratègies metodològiques a les 
necessitats de cada alumne/a. 

c) Fer seguiment del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les activitats 
escolars. 

d) Establir criteris per garantir la correcta convivència dels grups d’alumnes, la resolució de 
conflictes quan s’escaigui i la informació als pares o tutors. 
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Són objectius de les reunions de responsables de tutories: 
 
a) Programar les actuacions tutorials conjuntes amb tot el grup. 
b) Presidir les sessions de la junta d’avaluació del grup i tenir cura de la documentació 

corresponent. 
c) Fer constar en acta els acords presos a les sessions de la junta d’avaluació del grup. 
d) Vetllar pel bon funcionament del grup, d’acord amb les Normes d'Organització i 

Funcionament del Centre. 
e) Mantenir informats els pares sobre les activitats i el progrés del grup, afavorint un clima de 

diàleg i mútua col·laboració. 
f) Orientar l'alumnat en l’elecció de matèries optatives i dels diferents itineraris de quart 

d'ESO i vetllar que els siguin adjudicades les més adients pel currículum de cada alumne/a. 
g) Coordinar i informar de les activitats complementàries del grup. 
 
Són objectius de les reunions del Consell de Direcció: 
 

a) Aconseguir la coordinació dels diferents departaments amb el suport del/la Cap de 
Departament i Coordinador Pedagògic per tal de confeccionar el Projecte Curricular de 
Centre. 

b) Coordinar les diferents programacions per mitjà de les reunions de nivell,  amb el suport 
de les tutories, coordinadors/es i Cap d’Estudis. 

c) Afavorir la programació i execució d’activitats educatives de recerca i experimentació des 
de la perspectiva de la investigació en l’acció. 

d) Capacitar l'alumnat en el coneixement i utilització de tècniques de treball intel·lectual 
perquè de forma progressiva, pugui aprendre cada vegada més i de manera més 
autònoma. 

e) Tenir cura d’adaptar les programacions de les diverses matèries curriculars i de l’acció 
tutorial als principis i metodologies a l’atenció a la diversitat i als criteris de l’avaluació 
formativa. 
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4.5 CRITERIS METODOLÒGICS  
 

El centre ha participat en diferents projectes d’innovació com a eina o mitjà per millorar els 
resultats educatius dels nostres alumnes: PUNTEDU, Pla Català de l’esport,...  
 
Destaquem, el Pla de Plans: el Pla d’Autonomia de Centres (2007-2012), PROA 2009, Acords de 
Coresponsabilitat 2012-2013 i 2013-2014 i la gran aportació quant a la millora de l’organització 
i gestió al nostre institut. També ens ha comportat millores la digitalització de les aules i un 
espai polivalent ben equipat. 
 
La diversitat de projectes i del PAC ha comportat que, a poc a poc, l’avaluació fos part de 
qualsevol acció en el centre com a mecanisme imprescindible de millora. Els resultats són 
públics i sempre amb una finalitat positiva, de reflexió, amb propostes de millora i no 
sancionadora perquè sovint la decisió i els instruments d’avaluació són propis i interns. Cultura 
avaluativa. 
Un cop finalitzat el PAC, el centre ha tingut i té un  Acord de Coresponsabilitat  per tal de 
continuar treballant en la línia de la millora continua. 

 
Per tal d’assolir els objectius del centre, i atenent a les necessitats de formació del professorat, 
a cada curs escolar desenvolupem una o vàries activitats de formació, especialment del Pla de 
Formació de la nostra zona educativa (PFZ), com un altre recurs per a la millora del centre. 
Les activitats de formació estan, doncs, en coherència i relacionades amb la millora dels 
resultats educatius de tot l’alumnat i de la convivència en el centre, mitjançant l’aplicació de 
currículums competencials i enfortiment dels aprenentatges clau, especialment en llengua i 
matemàtiques i possibiliten canvis en la pràctica docent o en l’organització i el funcionament 
del centre. 
 

4.6 EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES EN EL CENTRE 
 
Els centres públics han d’elaborar com a part del PEC, un projecte lingüístic que emmarqui el 
tractament de les llengües al centre. 
El nostre Centre té elaborat el projecte lingüístic que inclou els aspectes relatius a 
l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha: 
 

a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge 
b) El procés d’ensenyament i aprenentatge del castellà 
c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres 
d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, 

tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre 
e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis 

escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares 
d’alumnes. 
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4.7 CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
Criteris d'avaluació a l'ESO 

 
ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l'Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'ESO: 

 
L’avaluació de l’aprenentatge de l'alumnat serà contínua i sistemàtica per tal de valorar-ne el 
progrés i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen. Serà: 
a) Contínua: a fi de portar informació freqüent del progrés de l’alumne/a i poder-hi 

intervenir en el moment oportú. 
b) Sistemàtica: per permetre conèixer el procés de desenvolupament i adaptació de 

l’alumne/a i el seu assoliment dels diferents objectius d’aprenentatge. 
c) Global: ha de verificar l’assoliment dels objectius. 
d) Diversificada: ha d’ajustar-se  a la diversitat de l’alumnat. 
e) Coherent: s’ha de correspondre amb el que s’ha fet en les activitats d’ensenyament-

aprenentatge, tant per la forma com per la importància dels diferents objectius a assolir 
amb aquestes activitats. 

f) Integradora: ha de referir-se, en última instància, als objectius generals d’etapa.  
 
A l’alumnat se li expliquen els continguts i objectius que es treballaran a cada unitat didàctica, 
així com quins seran els continguts i criteris pels quals se l'avaluarà. 
 
A fi de millorar el coneixement i l’acollida de l'alumnat i prendre decisions sobre el seu procés 
d’aprenentatge, hi ha durant el primer trimestre de cada un dels nivells una sessió d’avaluació 
inicial o preavaluació per saber el punt de partida del mateix. 
 
Durant la fase d’avaluació formativa, l’alumnat rebrà els resultats de les activitats 
d’aprenentatge que, alhora, siguin activitats d’avaluació, així com de controls i proves que se’ls 
passin, per tal de facilitar la millora del seu aprenentatge. L’objectiu de l’avaluació formativa és 
perfilar l’adequació de les programacions i metodologies a les necessitats de l’alumnat, en 
funció dels seus progressos i canvis. 
 
L’avaluació sumativa ens dóna informació sobre les capacitats assolides de l’alumnat al final 
del trimestre, el nivell, i permetrà a la Junta d’avaluació prendre decisions sobre l’orientació i 
adequació curricular. 
 
Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part del professorat 
del procés d'ensenyament cal fer almenys una sessió d'avaluació trimestral, a més de la sessió 
d'avaluació final extraordinària del mes de setembre. Normalment coincidiran la sessió 
d'avaluació del tercer trimestre del curs amb la sessió d'avaluació final ordinària del mes de 
juny. 
 
Avaluació final ordinària 
 
Les avaluacions finals a l'ESO s'han de fer en cadascun dels quatre cursos de l'etapa. 
En la darrera avaluació ordinària del curs escolar del mes de juny, l'equip docent ha de valorar 
els resultats obtinguts per l'alumnat, tant pel que fa als ensenyaments realitzats al llarg del 
curs, com a les activitats o proves de recuperació d'avaluacions anteriors realitzades en el 
mateix període. 
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A partir del conjunt de dades d'avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les recuperacions, si 
s'escau, el professor o professora de cada matèria ha d'atorgar a cada alumne/a una 
qualificació final d'avaluació ordinària, tenint en compte els criteris d'avaluació de cada 
matèria. 
 
En els tres primers cursos de d'etapa, per a cada alumne/a l'equip docent ha d'atorgar una 
qualificació del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s'ha d'obtenir com a mitjana 
aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació del treball de síntesi, d'una banda, i de 
la qualificació aportada pel professorat de les matèries optatives cursades per l'alumne/a al 
llarg del curs, de l'altra. 
 
A partir dels resultats obtinguts per cada alumne/a en l'avaluació final ordinària, i tenint en 
compte l'Ordre esmentada, l'equip docent ha de prendre les decisions oportunes sobre el pas 
de curs o, si s'escau, de superació de l'etapa de l'alumnat que compleixi els requisits 
corresponents. 
 
Per a l'alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries, el Centre 
proposa activitats de recuperació que s'han de realitzar al llarg de l'estiu.  
Les famílies reben informació escrita sobre els resultats de la qualificació final de l'avaluació 
ordinària del mes de juny. Per a l'alumnat amb matèries pendents aquesta informació inclou 
una referència explícita a les activitats de recuperació que es proposen i a les proves 
extraordinàries a les quals s'ha de presentar. Igualment, també s'informa a les famílies en el 
cas que es proposin activitats de consolidació d'aprenentatges a l'alumnat que hagi obtingut 
una avaluació positiva. 
 
En cadascun dels quatre cursos de l'etapa, i després de les proves extraordinàries al setembre, 
l'equip docent es reuneix en sessions d'avaluació final extraordinària. 
En el context de l'avaluació contínua, la qualificació final extraordinària és el resultat global 
obtingut a partir de la valoració de l'evolució de l'alumne/a durant el curs, de les activitats de 
recuperació que s'hagin proposat realitzar al llarg de l'estiu i de la prova extraordinària. 
 
Criteris d'avaluació al Batxillerat 

 
ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de setembre, per la qual es 

determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació al Batxillerat: 
 
Per tal de respondre a les necessitats educatives dels/de les joves en la societat actual, el 
model de batxillerat proposat pel Departament d’Ensenyament pretén oferir les 
característiques següents: 
 

a) Integrador: perquè tot i no ser una etapa obligatòria, incorpora un nombre creixent 
d’alumnes que amplien, així, la seva escolarització. 

b) Polivalent: perquè dóna resposta tant als alumnes que volen accedir immediatament 
al món del treball, en acabar l’etapa, com als que volen continuar els estudis. 

c) Flexible: perquè tant la seva estructura com el disseny proposat per a les disciplines 
permeten ajustar-se a la diversitat dels interessos dels/de les alumnes, i garantir 
l’autonomia dels grups de professors/es. 

d) Orientador: perquè ofereix a l’alumne/a elements per accedir a diferents matèries del 
saber, per conèixer el món laboral i per adaptar les seves decisions a les seves 
possibilitats. 
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En cada curs de l'etapa els alumnes poden realitzar una prova extraordinària de les matèries 
que no hagin superat i que aquestes proves no es faran abans dels cinc darrers dies de classes, 
segons s'estableixi en el calendari escolar del curs. 
 
El procediment d'avaluació final del primer curs de batxillerat, estableix la realització de les 
proves extraordinàries en els primers dies del mes de setembre. Al segon curs de batxillerat es 
manté l'actual calendari de les proves extraordinàries atesa la necessària coordinació amb les 
convocatòries anuals, de juny i setembre, de les proves d'accés a la universitat. 
 
Tot seguit s'explicita una síntesi del criteris d'avaluació i recuperació d'ESO i de Batxillerat de 
les matèries que s'imparteixen al Centre agrupades per àmbits de coneixement o 
competencials. 
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ÀMBIT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 

ETAPES ESO I BATXILLERAT 

MATÈRIES CONEIXEMENTS PROCEDIMENTS - HABILITATS ACTITUDS - VALORS 

 CIÈNCIES DE LA NATURALESA 
 BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 FÍSICA I QUÍMICA 
 CIÈNCIES PER AL MÓN 

CONTEMPORANI 
 FÍSICA I i II 
 QUÍMICA I i II 
 MATEMÀTIQUES 
 MAITEMÀTIQUES I i II 
 MAITEMÀTIQUES APLICADES A 

LES CIÈNCIES SOCIALS I i II 
  ECONOMIA 
 ECONOMIA DE L’EMPRESA I i II 
 TECNOLOGIES 
 INFORMÀTICA 
 TECNOLOGIA INDUSTRIAL I i II 
 VISUAL I PLÀSTICA 
 DIBUIX TÈCNIC I i II 

En general, els continguts de les 
matèries pròpies d’aquest ambit 
acostumen a prioritzar-se molt  
respecte  a la nota trimestral. En canvi, 
cal tenir present el caràcter 
fonamentalment pràctic de la materia 
de Visual I Plàstica. 
Es realitzaran un mínim de 2 exàmens 
cada trimestre amb un o dos temes o 
unitats didàctiques per examen. 
Exàmens pràctics a ViP. 
Hi haurà proves específiques pels 
alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge. (Diversitat a l’aula o 
amb necessitats educatives especials).  

A Experimentals, un mínim de 2 treballs cada 
curs (habitualment en grup). L'informe de 
pràctiques de laboratori s’haurà de lliurar 
setmanalment. 
Valoració de les exposicions orals dels treballs 
i de les proves orals. 
Valoració de la pràctica diària de problemes, 
làmines de dibuix, i activitats o pràctiques de 
laboratori. Aquestes activitats cal recollir-les 
en llibreta o dossier que s’avaluarà durant 
cada trimestre. 
Ús de les eines TIC amb suport informàtic en 
projectes de tecnologia amb la memòria 
corresponent, tractament informàtic dels 
temes que ho permetin, dossier 
d’informàtica… 
Treballs de les sortides extraescolars pròpies 
de cadascuna de les matèries quan escaigui. 
Valoració del treball individual i en grup. 

Amb caràcter general es valorarà: 
Respecte als companys/es, al professorat i 
altres persones de la comunitat educativa. 
Tenir cura i utilitzar correctament el material 
personal i / o del centre (laboratori, tallers, 
aules, gimnàs,...) 
Assistència i puntualitat. 
Puntualitat en el lliurament dels treballs 
demanats i esforç en fer la feina ben feta. 
Portar el material necessari per treballar i 
utilitzar-lo correctament. 
Respecte a classe a l’hora d’escoltar els altres 
(exposicions orals, audicions, ...) 
Interès i assistència a les sortides o activitats 
(p.ex una conferència,...) proposades des de 
les diferents matèries. 
Deures  
Atenció, participació i treball a classe. 

RECUPARACIÓ DE LES 
MATÈRIES 

El 1r trimestre es recupera durant el transcurs del 2n amb una prova de recuperació específica ja sigui teòrica, pràctica o una 
combinació d’ambdues. Qui no aprova al juny, ha de recuperar el 3r trimestre i no tot el curs.   

RECUPERACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA AL 

SETEMBRE 

L’alumne/a que no aprova al juny, ha de presentar-se obligatòriament a la convocatòria de setembre i cal que presenti la tasca d’estiu 
que suposa entre un 40% i un 60% (Tecno i VIP) de la nota de recuperació.  Al setembre l’alumnat s’examina del darrer curs suspès en 
el cas que tingui més d’un curs suspès i, en el cas d’experimentals, ha de lliurar els dossiers de cursos anteriors.  
S’acorda contemplar els resultats de les proves extermes (diagnòstiques de 3r i censals de 4t d’ESO) com a criteri objectiu per la junta 
ordinària de juny a l’hora de decidir si l’alume/a promociona (cas de 3r) o bé, obté el títol (cas de 4t). Es tracta d’un criteri més a tenir 
en compte.  
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ÀMBIT HUMANÍSTIC-SOCIAL 

ETAPES ESO I BATXILLERAT 

MATÈRIES CONEIXEMENTS PROCEDIMENTS - HABILITATS ACTITUDS - VALORS 

 CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA 
I HISTÒRIA 

 HISTÒRIA DEL MÓN 
CONTEMPORANI 

 HISTÒRIA 
 GEOGRAFIA 
 HISTÒRIA DE L’ART 
 LLATÍ 
 LLATÍ I i II 
 GREC I i II 
 FILOSOFIA I CIUTADANIA 
 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
 HISTÒRIA I CULTURA DE LES 

RELIGIONS 
 EDUCACIÓ PER A LA 

CIUTADANIA 
 EDUCACIÓ ETICOCÍVICA 
 EDUCACIÓ FÍSICA 
 MÚSICA 

En general, existeix un equilibri entre 
els continguts treballats a les diferents 
matèries I els procediments o habilitats 
que demostren el seu assoliment. Cal 
remarcar que les materies d’Educació 
Física I Música tenen un caràcter 
fonamentalment pràctic. 
Es realitzaran un mínim de 2 exàmens 
cada trimestre amb un o dos temes o 
unitats didàctiques per examen. 
Proves pràctiques a Música I Educació 
Físcia.  
Hi haurà proves específiques pels 
alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge. (Diversitat a l’aula o 
amb necessitats educatives especials).  

Valoració de les exposicions orals dels treballs 
i de les proves orals. 
Realització de proves de millora de la condició 
física. 
Exàmens pràctics de les peces/temes 
treballats a música i Interpretació de peces 
instrumentals i /o cantades. 
Valoració de la pràctica diària de lectures, 
traduccions (llatí) etc. i deures en general a 
totes les matèries que es recolliran en llibreta 
o dossier. Aquest s’avaluarà durant cada 
trimestre.  
Ús de les eines TIC amb suport informàtic en 
la realització de treballs, confecció de mapes, 
i qualsevol altre activitat que el professorat 
de les matèries consideri oportú. 
Treballs de les sortides extraescolars pròpies 
de cadascuna de les matèries quan escaigui. 
Valoració del treball individual i en grup. 

Amb caràcter general es valorarà: 
Respecte als companys/es, al professorat i 
altres persones de la comunitat educativa. 
Tenir cura i utilitzar correctament el material 
personal i / o del centre (laboratori, tallers, 
aules, gimnàs,...) 
Assistència i puntualitat. 
Puntualitat en el lliurament dels treballs 
demanats i esforç en fer la feina ben feta. 
Portar el material necessari per treballar i 
utilitzar-lo correctament. 
Respecte a classe a l’hora d’escoltar als altres 
(exposicions orals, audicions, ...) 
Interès i assistència a les sortides o activitats 
(p.ex una conferència,...) proposades des de 
les diferents matèries. 
Deures  
Atenció, participació i treball a classe. 

RECUPARACIÓ DE LES 
MATÈRIES 

A la majoria de matèries amb continguts que es treballen durant el curs de forma contínua, el 1r trimestre es recupera quan s’aprova 
el segon i el 2n s’aprova quan s’aprova el 3r, a excepció de socials, on per recuperar cada trimestre suspés cal realitzar un dossier amb 
exercicis entregats pel professor/a i examen del seu contingut. A més a més, els treballs no presentats han de ser lliurats per 
recuperar. 
Qui no aprova al juny, ha de recuperar el 3r trimestre i no tot el curs.  A Història i Cultura de les religions es presentarà un treball 
pautat pel professor. 

RECUPERACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA AL 

SETEMBRE 

L’alumne/a que no aprova al juny, ha de presentar-se obligatòriament a la convocatòria de setembre i cal que presenti la tasca d’estiu 
que suposa entre un 40% i un 50% (Educació Física i Música) de la nota de recuperació.  Al setembre l’alumnat s’examina del darrer 
curs suspès en el cas que tingui més d’un curs suspès però l’alumne/a haurà de presentar un dossier d´activitats  de 1 r, 2n o 3r d´ESO. 
S’acorda contemplar els resultats de les proves extermes (diagnòstiques de 3r i censals de 4t d’ESO) com a criteri objectiu per la junta 
ordinària de juny a l’hora de decidir si l’alume/a promociona (cas de 3r) o bé, obté el títol (cas de 4t). Es tracta d’un criteri més a tenir 
en compte. 
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ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

ETAPES ESO I BATXILLERAT 

MATÈRIES CONEIXEMENTS PROCEDIMENTS - HABILITATS ACTITUDS - VALORS 

 LLENGUA CATALANA I 
LITERATUA 

 LLENGUA CATALANA I 
LITERATUA I i II 

 LITERATURA CATALANA 
 LLENGUA CATALANA I 

LITERATUA 
 LLENGUA CASTELLANA I 

LITERATUA I i II 
 LITERATURA CASTELLANA 
 ANGLÈS 
 ANGLÈS I i II 
 FRANCÈS 

Durant els dos primers cursos, hi ha un 
equilibri, en general, respecte els 
procediments i les actituds. De forma 
gradual, es prioritzen més a 3r i 4t 
d’ESO.  
Proves escrites i /o orals (2/3) per 
trimestre. 
Hi haurà proves específiques pels 
alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge. (Diversitat a l’aula o 
amb necessitats educatives especials).  
Cal posar de relleu la importància 
d’aprendre el  vocabulari propi de les 
matèries estrangeres. 
Al Batxillerat esdevenen essencials per 
aprovar les matèries. 

Es treballen sistemàticament la comprensió 
lectora i l’expressió escrita. Ambdues són 
presents a les proves proposades per assolir 
les competències bàsiques.  
L’expressió oral també es treballa durant el 
transcurs de cadascun dels trimestres 
mitjançant exposicions, lectures en veu alta o 
debats. 
Per millorar el lèxic i l’ortografia s’exigeixen 
una sèrie de lectures de caràcter obligatori 
que s’avaluen mitjançant una prova escrita o 
un treball.  Si no es fan les lectures, es 
penalitzarà la nota de procediments. Es tracta 
d’una nota més que no pot suposar el suspès 
de la matèria com a únic criteri.  
Millora de l’ortografia, adquisició de lèxic i de 
l’expressió escrita mitjançant redaccions, 
lectures diverses, dictats, etc. 
Ús d’eines TIC, elaboració de presentacions 
amb suport informàtic (power point, moodle 
de l’institut…) 
Control de la llibreta o dossier i presentació al 
professor/a al final de cada trimestre. 
En idiomes, es valorarà el treball a classe de 
les quatre habilitats de la llengua: lectura, 
escriptura, comprensió oral i conversa. 

Amb caràcter general es valorarà: 
Respecte als companys/es, al professorat i 
altres persones de la comunitat educativa. 
Tenir cura i utilitzar correctament el material 
personal i / o del centre (laboratori, tallers, 
aules, gimnàs,...) 
Assistència i puntualitat. 
Puntualitat en el lliurament dels treballs 
demanats i esforç en fer la feina ben feta. 
Portar el material necessari per treballar i 
utilitzar-lo correctament. 
Respecte a classe a l’hora d’escoltar als altres 
(exposicions orals, audicions, ...) 
Interès i assistència a les sortides o activitats 
(p.ex una conferència,...) proposades des de 
les diferents matèries. 
Deures  
Atenció, participació i treball a classe. 

RECUPARACIÓ DE LES 
MATÈRIES 

El 1r trimestre es recupera al aprovar el 2n. Si s’aprova el 3r trimestre queda aprovat el 2n. Qui no aprova al juny, ha de recuperar el 3r 
trimestre i no tot el curs. Aprovant el curs actual es recuperen totes les pendents de cursos anteriors. És rellevant remarcar que a 4t 
d’ESO si un alumne/a aprova els dos primers trimestres, ja recupera tots els cursos suspesos amb anterioritat pel caràcter continu de 
les matèries de llengua. 

RECUPERACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA AL 

SETEMBRE 

L’alumne/a que no aprova al juny, ha de presentar-se obligatòriament a la convocatòria de setembre i cal que presenti la tasca d’estiu 
que suposa un 40% de la recuperació.  Al setembre l’alumnat s’examina del darrer curs suspès en el cas que tingui més d’un curs 
suspès. S’acorda contemplar els resultats de les proves extermes (diagnòstiques de 3r i censals de 4t d’ESO) com a criteri objectiu per 
la junta ordinària de juny a l’hora de decidir si l’alume/a promociona (cas de 3r) o bé, obté el títol (cas de 4t). Es tracta d’un criteri més 
a tenir en compte. 
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4.8 CRITERIS PER A L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L'ALUMNAT 

Un element central al nostre Sistema Educatiu és el tractament de les diferències, l’atenció a la 
diversitat.  En aquest sentit, el centre assumeix aquest fet acceptant que l'alumnat és de 
cultures, procedències, creences, capacitats i actituds diferents, que aprén amb ritmes 
diferents, però sobretot, tots i totes poden aprendre. 
L’estructura per fer possible el plantejament anterior és la següent: 

a) Reforçar les matèries de Llengua i literatura castellana i Llengua literatura catalana a 1r 
d’ESO cursant una hora setmanal més per tal d’assolir amb més facilitat les 
competències bàsiques. 

b) Reforçar la matèria de Llengua anglesa a 2n d’ESO cursant una hora setmanal més per 
tal d’assolir amb més facilitat les competències bàsiques. 

c) El tractament de les Matemàtiques segons el ritme d’aprenentatges de l’alumnat a 1r i 
2n d'ESO. 

d) El tractament del Castellà, Català i les Matemàtiques segons el ritme d’aprenentatges 
de l’alumnat a 3r d'ESO. 

e) L'adaptació dels continguts curriculars de les matèries en les agrupacions d'aules 
obertes. 

f) L’aprenentatge del Català a nivell d’usuari bàsic per part de l’alumnat nouvingut a 
l’Aula d’acollida.  

g) Una franja horària que permet l’alumnat de 3r d'ESO triar matèries optatives. 
h) Una acció tutorial compartida per tot el professorat que intervé en el mateix nivell 

educatiu, coordinat pel tutor/a del grup – classe i incorporada al Pla d’Acció Tutorial 
del Centre, amb el suport de les reunions de nivell, de tutors, juntes d’avaluació i el 
Departament de Psicopedagogia. 

 
Per aconseguir això utilitzem les següents estratègies: 
 
A primer i segon d’ESO: 
 

1. Per tal de reduir la ràtio i facilitar el treball amb tot l’alumnat i molt 
específicament amb aquell que té més dificultats d’aprenentatge distribuïm 
l'alumnat en un grup més dels grups administratius assignats al Centre. 

2. Treballem en petit grup a les matèries de català i castellà per a l’alumnat amb 
greus problemes d’aprenentatge per part de psicopedagogia. 

3. Fem agrupaments flexibles a matemàtiques per poder treballar millor els 
diferents ritmes d’aprenentatge. Aquests agrupaments tenen ràtios diferents, de 
manera que l’alumnat amb més dificultats té grups amb ràtio més reduïda. 
Sempre que podem, intentem incrementar en un grup més respecte a la resta de 
grups. 

4. Fem desdoblament de tecnologia dues de les tres hores setmanals, una d’elles és 
d’informàtica, amb l’objectiu que, el més aviat possible, puguin conèixer i utilitzin 
aquestes tecnologies. 

5. Reforcem la coordinació amb els centres de primària a dos nivells: 

A. Pel que fa al traspàs d’informació del nou alumnat: abans de la finalització 
del curs realitzem unes reunions conjuntes amb els/les mestres de 
primària i l’EAP per fer un traspàs d’informació dels/de les nous/noves 
alumnes. Això ens permet planificar el tractament de la diversitat  d’una 
manera més objectiva i coherent. 
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B. Pel que fa al currículum de les diferents matèries. L’objectiu és establir uns 
acords metodològics i de contingut curricular entre primària i secundària 
per tal de donar continuïtat i coherència a tot l’aprenentatge  de 
l’educació obligatòria dins del nostre municipi.  

 
Per a tot l’alumnat: 
 

1. Desdoblament de llengua anglesa i ciències naturals una hora setmanal de 1r a 3r 
d'ESO. 

2. Realització de cursos de tècniques d’estudi fora de l’horari lectiu amb el suport de 
l’AMPA. 

3. Realització d’adaptacions curriculars grupals i individualitzades per a l’alumnat amb 
dificultats d’aprenentatge i elaboració de materials específics per a ells; en elles 
prioritzem l’assoliment de les competències bàsiques. 

4. Aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut. 
5. Atenció individualitzada amb l’equip del departament de psicopedagogia i diversitat. 
6. Pla d’acció tutorial a tots els cursos amb assessorament i intervenció de la comissió 

d’orientació. 
7. Potenciació del treball interdepartamental i intradepartamental per tal de donar 

coherència i rendibilitzar el treball de totes les matèries pel que fa al tractament de la 
diversitat. 

4.9 CRITERIS PER AL SEGUIMENT I L’ORIENTACIÓ DE L’ALUMNAT (PAT) 

Segons el DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundaria obligatòria, els fonaments de l’Acció Tutorial són els següents: 

Principis 

1.- L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament 
personal dels/de les alumnes, el seguiment del seu procés d’aprenentatge i l’orientació 
escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de 
decisions coherents i responsables, de manera que tots/totes els/les alumnes aconsegueixin 
un major i millor creixement personal i integració social. Així mateix, l’acció tutorial ha de 
contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de 
l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica del centre. L’acció tutorial ha d’emmarcar el 
conjunt d’actuacions que tenen lloc en un centre educatiu, tot integrant les funcions del/de la 
tutor/a i les actuacions d’altres professionals i organitzacions. 

2.- El Pla d’Acció Tutorial del centre ha de concretar els aspectes organitzatius i funcionals de 
l’acció tutorial i els procediments de seguiment i d’avaluació, i ha d’esdevenir un referent per a 
la coordinació del professorat i pel desenvolupament de l’acció educativa. L’acció tutorial és 
responsabilitat del conjunt del professorat que intervé en un mateix grup, en tant que 
l’activitat docent implica, a més del fet d’impartir els ensenyaments propis de la matèria, el 
seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge de l'alumnat i l’adaptació dels 
ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes i les 
alumnes. El centre garantirà la coherència i continuïtat de l'acció tutorial durant l’escolarització 
de l’alumnat. 

3.- Com a part de la formació integral de l’alumnat, l’acció tutorial ha d'organitzar els 
procediments de treball conjunt amb les famílies per a la coordinació i seguiment tant del 
procés d’aprenentatge com dels aspectes de desenvolupament personal, de convivència i 
cooperació, i d’orientació acadèmica i professional. 
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Organització 

1.- A cada grup d’alumnes se li assignarà un tutor o tutora que coordinarà l’acció tutorial del 
grup i es responsabilitzarà de la seva tutoria. En casos específics es pot assignar un segon tutor 
o tutora, que en compartirà la tutoria. 

2.- El tutor o tutora és responsable del seguiment de l’alumnat i ha de vetllar especialment per 
l’assoliment de les competències bàsiques i per la coordinació, a aquests efectes, de tot el 
professorat que incideix en un/a mateix/a alumne/a. La persona tutora, que preferentment ha 
de ser un/a professional amb experiència, ha de tenir cura que l’elecció del currículum per part 
de l’alumne o alumna sigui coherent al llarg de l’etapa i doni resposta als seus interessos i 
necessitats, tant pel que fa a la seva situació actual com a les seves opcions de futur acadèmic i 
laboral. 

3.- Els equips docents col·laboraran per a prevenir els problemes d’aprenentatge que puguin 
presentar-se i compartiran tota la informació que sigui necessària per treballar de manera 
coordinada en el compliment de les seves funcions. 

A l’INS Montserrat Roig entenem l’acció tutorial com a part fonamental del procés educatiu 
que pot servir per reforçar les actuacions del professorat (facilitant el coneixement i les 
relacions amb l’alumnat), dels/de les alumnes (afavorint l’autoconeixement, la socialització, la 
tria d’itineraris, la participació en les activitats de l’institut) i de les famílies (ajudant en les 
relacions entre els pares, els/les alumnes i el centre). 

Són els coordinadors d’ESO i de Batxillerat, amb la col·laboració de la cap del departament de 
Psicopedagogia i Diversitat, els encarregats d’elaborar el PAT específic del Centre, basant-se en 
les directrius abans esmentades. 

El PAT es basa en els objectius establerts al DECRET 143/2007, de 26 de juny, on queden 
reflectits: els objectius, els continguts i les actuacions de tota l’acció tutorial distribuïts en la 
programació trimestral i diferenciada per a cada nivell. 
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A l’INS Montserrat Roig distingim clarament dos grans blocs d’activitats de tutoria. Són 
aquests : 

- BLOC A  Activitats obligatòries o fixes:  

Relacionades amb aspectes propis de la tutoria a tots els cursos. És a dir: 
coordinació amb tot el professorat que passa per l’aula, relacions amb les 
famílies, tria de matèries optatives, preparació de festes i sortides, elecció de 
delegats/des, sotsdelegats/des i membres del Consell Escolar, avaluació... En 
definitiva, el seguiment tutorial. 

La incorporació dels nous alumnes de 1r d’ESO i l’orientació acadèmica i 
professional a 4t d’ESO i 2n BTX. 

- BLOC B Altres activitats: 

Altres temes de tutoria. Així com: prevenció de drogodependències, tenir cura 
de l’entorn, tècniques d’estudi, estudi de malalties (SIDA, bulímia, anorèxia, 
Marató de TV3...). 

Per a cada curs s’elabora una programació que té present els dos tipus d’activitats. Les del bloc 
A no varien però sí que poden variar les del bloc B. 

És important assenyalar que una vegada feta la programació poden aparèixer durant el curs 
temes que ens obliguin a variar la part variable de la programació. Per exemple, els relacionats 
amb el funcionament de la classe, temes d’actualitat (racisme, guerres, medi ambient...) o 
ofertes de temes que ens siguin fetes des de les administracions, centres de recursos... 

A les taules següents s'expliciten els continguts del PAT de cada nivell de l'ESO seqüenciats 
trimestralment.
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PROGRAMACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL ESO 

 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

1
r 

ES
O

 

1. Acollida 
2. Ens presentem 
3. Ens coneixem  
4. Normes d’Organització i Funcionament 

de Centre 
5. Enquesta de dades personals 
6. Elecció delegats/des i sotsdelegats/des 
7. Fem institut: Participació a les activitats  

del centre: mediació, dinamització   
d’activitats a l’hora del pati 

8. Pla d’evacuació del centre 
9. Ús de l’agenda 
10. Normes de convivència del grup 
11. Com hem començat? Preavaluació 
12. Sortida del primer trimestre 
13. Com anem? Valoració del primer 

trimestre 
14. Preparem la junta d’avaluació 

1. Fem institut: Preparem el Nadal 
2. Tècniques d’estudi: La lectura i el subratllat) 
3. Tècniques d’estudi : El resum 
4. Tècniques d’estudi: L’esquema i el mapa 

conceptual 
5. Fem institut: Celebrem el Carnestoltes 
6. Som un grup (I) 
7. Som un grup (II) 
8. Acceptem la diversitat 
9. Sortim amb la tutora o tutor. 
10. Com anem? Valoració del segon trimestre 
11. Sortida del segon trimestre 
12. Preparem la junta d’avaluació 

1. L’elogi 

2. Els sentiments i les emocions 

3. Aprenem a disculpar-nos 

4. Negociem, consensuem i arribem a acords 

5. Xerrada Educació Viària 

6. Fem institut: Col·laboració i participació als 

tallers de Sant Jordi 

7. Aprenem a fer exposicions en grup 

8. Preparem el Treball de síntesi 

9. Com ha anat? Valoració del tercer trimestre 

10. Avaluació activitats tutoria 

11. Valoració del tercer trimestre  

12. Sortida del tercer trimestre 
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 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

2
n

 E
SO

 

1. Acollida i visita al centre 

2. Normes d’Organització i Funcionament 

de Centre 

3. Ens retrobem i coneixem nous alumnes 

4. Elecció delegats/des i sotsdelegats/des 

5. Fem institut: Participació a les activitats  

del centre: mediació, dinamització   

d’activitats a l’hora del pati 

6. Pla d’evacuació del centre 

7. Tècniques d’estudi (I) 

8. Treballem en valors 

9. Com hem començat? Preavaluació 

10. Sortida del primer trimestre 

11. Com anem? Valoració del primer 

trimestre 

12. Preparem la junta d’avaluació 

1. Fem institut: Preparem el Nadal 

2. Tècniques d’estudi (II) 

3. Generem residus a l’ institut?. Som escola 

verda 

4. Com sóc jo? 

5. Meditem? 

6. Fem institut: Celebrem el Carnestoltes 

7. Ansietat davant els exàmens 

8. Objectius del Mil·lenni 

9. Recordatori d’una alimentació saludable 

10. Com anem? Valoració del segon trimestre  

11. Sortida del segon trimestre 

12. Preparem la junta d’avaluació 

1. Xerrada Addicció Videojocs 

2. Prevenció Tabaquisme 

3. Fem institut: Col·laboració i participació als 

tallers de Sant Jordi 

4. Valors socials (I): “Cobarde” 

5. Valors socials (II): “ Te daré mis ojos” 

6. Valors socials (III): “Forrest Gump” 

7. Preparem el Treball de síntesi 

8. Avaluació activitats tutoria 

9. Com ha anat? Valoració del tercer trimestre  

10. Sortida del tercer trimestre 
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 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

3
r 

ES
O

 

1. Organització de la classe 
2. Normes d’Organització i Funcionament 

de Centre 
3. Elecció delegats/des i sotsdelegats/des 
4. Fem institut: Participació a les activitats  

del centre: mediació, dinamització   
d’activitats a l’hora del pati 

5. Pla d’evacuació del centre 
6. Som un grup. Cohesió de grup 
7. Normes de convivència del grup 
8. Racisme. Diversitat 
9. Reflexió sobre l’ESO 
10. Com hem començat? Preavaluació  
11. Sortida del primer trimestre 
12. Tria de matèries optatives 
13. Com anem? Valoració del primer 

trimestre 
14. Preparem la junta d’avaluació 

1. Fem institut: Preparem el Nadal 

2. Motivació per l'estudi: Consells pràctics 

3. Tècniques d’estudi 

4. Organització i planificació de l'estudi 

5. Com prendre apunts i preparació d'exàmens 

6. Fem institut: Celebrem el Carnestoltes 

7. Sexualitat i afectivitat 

8. La meva situació personal: Autoretrat 

9. Situació familiar 

10. La meva situació familiar: “Cometas en el 

cielo” 

11. Tria de matèries optatives 

12. Com anem? Valoració del segon trimestre  

13. Sortida del segon trimestre 

14. Preparem la junta d’avaluació 

1. Decideix el teu futur 

2. Què espera la família de mi? 

3. Els valors familiars i el treball 

4. Entrevistes pares i altres adults 

5. Xerrada Educació Viària 

6. Fem institut: Col·laboració i participació als 

tallers de Sant Jordi 

7. Dissenyar itineraris 

8. Tria de matèries optatives de 4t 

9. Preparem el Treball de síntesi 

10. Avaluació activitats tutoria 

11. Com ha anat? Valoració del tercer trimestre  

12. Sortida del tercer trimestre 
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 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

4
t 

ES
O

 

1. Normes d’Organització i Funcionament 
de Centre 

2. Som un grup. Cohesió de grup 
3. Elecció delegats/des i sotsdelegats/des 
4. Fem institut: Participació a les activitats  

del centre: mediació, dinamització   
d’activitats a l’hora del pati 

5. Pla d’evacuació del centre 
6. Informació i sensibilització sobre 

determinades malalties. Marató TV3 
7. Organització del viatge  de fi d’etapa 
8. Com hem començat? Preavaluació. 

Com recuperar les  matèries pendents 
d’altres cursos  

9. Orientació. Descobrim les nostres 
habilitats i interessos. Reflexió sobre 
l’elecció acadèmica  i professional  
després de l´ESO 

10. Com anem? Valoració del primer 
trimestre 

11. Sortida del primer trimestre 
12. Preparem la junta d’avaluació 

1. Fem institut: Preparem el Nadal 

2. No a la violència masclista. Desmuntem 

mites. 

3. Orientació: Sessions informatives a l’aula de 

la psicopedagoga i  del coordinador de 

Batxillerat 

4. Visita a les Escoles Velles: Informació sobre 

els PQPI. 

5. Fem institut: Celebrem el Carnestoltes 

6. Parlem del projecte de recerca. Què és i 

formació de  grups 

7. Com anem?  Valoració del segon trimestre 

8. Sortida del segon trimestre 

9. Preparem la junta d’avaluació 

1. Orientació: 

Xerrada sobre  mou- te per l’ocupació 

Trobada dels alumnes de 4t interessats a fer el 
Batxillerat amb  alumnes de segon de Batxillerat  

Visita a l’INS El Palau per part de l’alumnat interessat 
en Cicles Formatius. 

Xerrada informativa  adreçada els  pares 

Taula rodona 

2. Fem institut: Col·laboració i participació als 

tallers de Sant Jordi 

3. Com  portem les  matèries pendents d’altres 

cursos? 

4. Realització de preinscripcions a  Cicles 

Formatius i Batxillerat i seguiment d’aquestes 

5. Projecte de recerca: Decidim  el tema i 

elaboració del treball 

6. Viatge de fi d’etapa. Xerrada informativa 

adreçada els pares 

7. Preparació de la festa de fi de curs 

8. Avaluació activitats tutoria 

9. Valoració del tercer  trimestre i evolució del 

curs. Valoració del nostre pas per l’institut 

10. Festa de comiat 
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A l’etapa del Batxillerat considerem que l’acció tutorial ha de comprendre una sèrie de 
directrius educatives, que ajudin a desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques en els 
alumnes, així com a conduir-los cap a l’assoliment de la seva maduració i autonomia. 

Els principals objectius a assolir en aquesta etapa a nivell tutorial se centren en dos blocs: 
orientació professional i laboral i seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat. 

Pel que fa referència als aspectes d’orientació acadèmica i laboral, els tutors s’encarreguen 
que l’elecció del currículum diversificat del/de l’alumne/a sigui el més adient en funció dels 
seus interessos (tant presents com futurs), informen de tots els  possibles estudis que els/les 
alumnes poden seguir (Universitaris, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior) i de les proves 
per accedir-hi (selectivitat LOE, proves especifiques...). 

Pel que fa referència al seguiment de cada alumne/a, el tutor/a observa la seva evolució 
acadèmica i personal i detecta possibles problemes de concentració, aprenentatge i angoixes 
que puguin interferir en el correcte desenvolupament de l’activitat acadèmica per part de 
l’alumne/a. Si es detecten problemes d’aquest tipus, es posa en contacte amb la 
psicopedagoga del centre que se’n farà càrrec de l’anàlisi de la situació. 

El/la tutor/a dur a terme aquesta tasca mitjançant: 

- Atenció individualitzada a cada alumne/a. 
- Qüestionaris d’orientació personal i acadèmica. 
- Dinamització del grup-classe. 

A les taules següents s'expliciten els continguts del PAT de cada nivell de Batxillerat 
seqüenciats trimestralment.
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PROGRAMACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL BATXILLERAT 

 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 
1

r 
B

A
TX

IL
LE

R
A

T 

1. Presentació de l’etapa, del curs i del 

tutor/a 

2. Lliurament de l’horari anual 

3. Confirmació de les matèries triades 

4. Elecció delegats/des i sotsdelegats/des 

5. Confecció de la fitxa personal de 

l’alumne/a 

6. Treball de tècniques d’estudi 

7. Sortida del primer trimestre a la 

Sagrada Família: Foment de la 

convivència al centre. 

8. Com hem començat? Preavaluació 

9. Treball en valors 

Violència de gènere 

La Marató de TV3 

Recollida d’aliments 

10. Aspectes de convivència escolar: Ús del 

mòbil, les xarxes socials... 

11.  Com anem?  Valoració del primer 

trimestre 

12. Sortida del primer trimestre 

13. Preparem la junta d’avaluació 

1. Fem institut: Preparem el Nadal 

2. Orientació posterior al Batxillerat: 

Preparació de la visita a la UAB 

3. Fem institut: Celebrem el Carnestoltes 

4. Presentació del treball de recerca: 

assistència a les exposicions dels alumnes 

de 2n de Batxillerat 

5. Fem institut: Celebrem el Carnestoltes 

6. Orientació posterior al Batxillerat: 

Preparació i reflexió sobre la visita al Saló de 

l’Ensenyament. 

7. Treball en valors a partir de la visió de 

pel·lícules: 

“La ola” 

“Las mujeres de verdad tienen curvas” 

8. Reflexió a partir de la lectura d’articles 

d’opinió de premsa 

9. Treball en tècniques d’estudi 

10. Debats i col·loquis a partir dels articles i 

altres temes d’actualitat. Treball sobre com 

fer una exposició oral 

11. Com anem?  Valoració del segon trimestre 

12. Sortida del segon trimestre 

13. Preparem la junta d’avaluació 

1. Treball de recerca: Tria de tema i 

departament per al treball 

2. Treball de recerca: Assistència al Fòrum de 

treballs de recerca de Martorell 

3. Fem institut: Col·laboració i participació als 

tallers de Sant Jordi 

4. Reflexions sobre el final de curs 

5. Tria de les matèries per al curs vinent 

6. Avaluació activitats tutoria 

7. Com ha anat? Valoració del tercer trimestre  

8. Sortida del tercer trimestre 
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 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 
2

n
 B

A
TX

IL
LE

R
A

T 

1. Presentació del curs i del tutor/a 

2. Lliurament de l’horari anual 

3. Confirmació de les matèries triades 

4. Elecció delegats/des i sotsdelegats/des 

5. Confecció de la fitxa personal de 

l’alumne 

6. Explicació de l’estructura de les PAU 

7. El Treball de recerca: 

Aspectes generals: com citar, fer una 

bibliografia, redactar introducció i conclusions, 

preparar el PowerPoint 

8. Sortida del primer trimestre a la 

Sagrada Família: foment de la 

convivència al centre 

9. Com hem començat? Preavaluació 

10. Treball en valors 

Violència de gènere 

La Marató de TV3 

Recollida d’aliments 

11. Aspectes de convivència escolar: Ús del 

mòbil, les xarxes socials... 

12.  Com anem?  Valoració del primer 

trimestre 

13. Sortida del primer trimestre 

14. Preparem la junta d’avaluació 

1. Fem institut: Preparem el Nadal 

2. Presentació del Treball de recerca: Aspectes 

generals 

3. Orientació posterior al Batxillerat: 

Preparació de la visita a la UAB 

4. La prematrícula de les PAU 

5. Fem institut: Celebrem el Carnestoltes 

6. Orientació posterior al Batxillerat: 

Preparació i reflexió sobre la visita al Saló de 

l’Ensenyament 

7. Reflexió a partir de la lectura d’articles 

d’opinió de premsa 

8. Tècniques de motivació. 

9. Treballs en valors 

Video sobre “Teatre de l’oprimit” 

10. Com anem?  Valoració del segon trimestre 

11. Sortida del segon trimestre 

12. Preparem la junta d’avaluació 

1. Tècniques de motivació 

2. Fem institut: Col·laboració i participació als 

tallers de Sant Jordi 

3. Calendari de final de curs 

4. Informació sobre la matrícula a Cicles 

Formatius, PAU i Universitat 

5. Preparació de la festa de fi de curs 

6. Reflexió sobre el final de l’etapa 

7. Avaluació activitats tutoria 

8. Festa de comiat 
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Observacions generals: 

1. Pel que fa al visionat de pel·lícules, aquestes s’aniran proposant en funció dels temes i 
també a partir dels suggeriments de l’alumnat i dels seus interessos. 

2. Els articles de premsa que es llegiran es triaran en funció dels objectius previstos i també a 
partir del que suggereixi l’alumnat. 

3. Tècniques d’estudi que es poden anar treballant durant el primer curs: 

a) Hàbits d’estudi. 

b) La lectura: comprensió i velocitat lectora. 

c) La relaxació, la concentració i l’atenció. 

d) La memòria 

Cal afegir que es convocaran entrevistes personals amb la família de l'alumnat quan així ho 
consideri oportú el/la tutor/a, i que la psicopedagoga del centre pot intervenir de forma activa 
en l’orientació personal i acadèmica de l’alumne/a. 
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5. CRITERIS D’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE GESTIÓ 

5.1 ÒRGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ 

L’estructura organitzativa per donar sentir a aquest Projecte es pot interpretar a través 
dels organigrames que figuren a les pàgines següents. 
 
Les funcions dels diferents elements de la comunitat educativa, la concreció dels càrrecs 
unipersonals, interrelacions i formalització de l’estructura de funcionament del Centre es 
recull en les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRE 

DIRECTORA 

COORDINADOR PEDAGÒGIC 

DEPARTAMENT 
CIÈNCIES 
SOCIALS 

CLÀSSIQUES 
FILOSOFIA 

RELIGIÓ 

DEPARTAMENT 
MATEMÀTIQUES 

ECONOMIA 

DEPARTAMENT 
LLENGUA 

CASTELLANA 

DEPARTAMENT 
EDUCACIÓ FÍSICA 

MÚSICA 

DEPARTAMENT 
TECNOLOGIA 

VISUAL I 

PLÀSTICA 

DEPARTAMENT 
CIÈNCIES 

EXPERIMENTALS 

DEPARTAMENT 

IDIOMES 

DEPARTAMENT 
LLENGUA 

CATALANA 

DEPARTAMENT 
PSICOPEDAGOGIA 

DIVERSITAT 

VETLLADOR/A 

SECRETÀRIA 

PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ 

I 
SERVEIS 

CAP D’ESTUDIS 

COORDINADOR/A 
BATXILLERAT 

COORDINADOR/A 
1r ESO 

COORDINADOR/A 
2n ESO 

COORDINADOR/A 
3r ESO 

COORDINADOR/A 
4t ESO 

TUTOR/A 
1r A 

TUTOR/A 
1r B 

TUTOR/A 
1r C 

TUTOR/A 
1r D 

TUTOR/A 
1r E 

TUTOR/A 
1r F 

TUTOR/A 
2n A 

TUTOR/A 
2n B 

TUTOR/A 
2n C 

TUTOR/A 
2n D 

TUTOR/A 
2n E 

TUTOR/A 
2n AO 

TUTOR/A 
3r A 

TUTOR/A 
3r B 

TUTOR/A 
3r C 

TUTOR/A 
3r D 

TUTOR/A 
3r AO 

TUTOR/A 
4t A 

TUTOR/A 
4t B 

TUTOR/A 
4t C 

TUTOR/A 
4t D 

TUTOR/A 
4t AO 

TUTOR/A 
1r BATX A 

TUTOR/A 
1r BATX B 

TUTOR/A 
2n BATX A 

TUTOR/A 
2n BATX B 

COMISSIÓ 
DELEGATS/DES I SOTSDELEGATS/DES 
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COMISSIÓ ECONÒMICA 

DIRECTORA 

SECRETÀRIA 

REPRESENTANT 
PROFESSORAT 

 

REPRESENTANT 
MARES I PARES 

REPRESENTANT 
ALUMNAT 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

DIRECTORA 

SECRETÀRIA 

REPRESENTANT 
PROFESSORAT 

 

REPRESENTANT 
MARES I PARES 

REPRESENTANT 
ALUMNAT 

COEDUCACIÓ 

REPRESENTANT 
PROFESSORAT 

 

CONSELL ESCOLAR 

DIRECTORA 

CAP D’ESTUDIS SECRETÀRIA 

REPRESENTANTS 
PROFESSORAT 

REPRESENTANTS 
ALUMNAT 

REPRESENTANTS 
MARES I PARES 

REPRESENTANT 
AMPA 

REPRESENTANT 
PERSONAL 

ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS 

REPRESENTANT 
AJUNTAMENT 

ORGANIGRAMA DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DEL CENTRE 
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ORGANIGRAMA DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DEL CENTRE 

CONSELL DE DIRECCIÓ 

CAP D’ESTUDIS SECRETÀRIA COORDINADOR PEDAGÒGIC 

DIRECTORA 

EQUIP DIRECTIU 

COORDINADOR/A 
2n ESO 

COORDINADOR/A 
3r ESO 

COORDINADOR/A 
1r ESO 

COORDINADOR/A 
BATXILLERAT 

COORDINADOR/A 
4t ESO 

COORDINADORS/ES DE NIVELL CAPS DE DEPARTAMENT 

DEPARTAMENT 
CIÈNCIES SOCIALS 

CLÀSSIQUES 
FILOSOFIA 

RELIGIÓ 

DEPARTAMENT 
MATEMÀTIQUES 

ECONOMIA 

DEPARTAMENT 
LLENGUA 

CASTELLANA 

DEPARTAMENT 
EDUCACIÓ FÍSICA 

MÚSICA 

DEPARTAMENT 
TECNOLOGIA 

VISUAL I PLÀSTICA 

DEPARTAMENT 
CIÈNCIES 

EXPERIMENTALS 

DEPARTAMENT 

IDIOMES 

DEPARTAMENT 
LLENGUA 

CATALANA 

DEPARTAMENT 
PSICOPEDAGOGIA 

DIVERSITAT 
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COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

COORDINADOR PEDAGÒGIC 

PSICOPEDAGOG/A 

1r i 2n ESO 

COORDINADOR/A 

2n ESO 

COORDINADOR/A 

1r ESO 

CAP DEPARTAMENT 
PSICOPEDAGOGIA 

DIVERSITAT 

TUTOR/A 

3r Aula oberta 

TUTOR/A 

4t Aula oberta 

PSICOPEDAGOGIA 

EAP 

COMISSIÓ D’ORIENTACIÓ 

CAP D’ESTUDIS 

COORDINADOR/A 

3r ESO 

CAP DEPARTAMENT 
PSICOPEDAGOGIA 

DIVERSITAT 

COORDINADOR/A 

4t ESO 

COORDINADOR 

BATXILLERAT 

ORGANIGRAMA DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DEL CENTRE 

COMISSIÓ SOCIAL 

COORDINADOR PEDAGÒGIC 

PSICOPEDAGOG/A 

1r i 2n ESO 

COORDINADOR/A 

2n ESO 

COORDINADOR/A 

1r ESO 

CAP DEPARTAMENT 
PSICOPEDAGOGIA 

DIVERSITAT 

TUTOR/A 

3r Aula oberta 

TUTOR/A 

4t Aula oberta 

PSICOPEDAGOGIA 

EAP 

EDUCADOR/A 

SOCIAL 
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5.2 PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR 

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el 
deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat 
del centre.  Llei 12/2009, del 10 de juliol d’Educació. Article 30 
 
En els centres educatius, la tutoria és un dels espais idonis per treballar els valors i les actituds 
per a la convivència.  
 
Actituds generals: 

 
Envers els altres: 
 
- L’educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància i 
respecte a la llibertat de cadascú/una, a la seva personalitat i conviccions, les 
quals no podran ser pertorbades per cap tipus de coacció ni per l’obligació 
d’assumir ideologies o creences determinades. 

 
Envers el treball: 
 
- Planificació i constància en el treball, així com tenir cura de la presentació. 
- Disposició a treballar en equip. 
 
Envers un/a mateix/a: 
 
- Interès de superació d’un/a mateix/a. 
- Raonar analíticament i lògica. 
- Prendre consciència de la pròpia situació de pertinença i de les possibles vies 
de progrés. 
- Actitud de buscar individualment els recursos necessaris per resoldre 
situacions concretes. 
- Noves tecnologies. 

 
Valors generals: 
 

- Respecte a la diversitat cultural, ideològica i de costums de tots els membres 
de la comunitat escolar. 
- Defensa de la llibertat dels membres de la comunitat escolar per manifestar 
lliurement llurs opinions. 
- Reconeixement de la igualtat de drets i deures de tots els membres de la 
comunitat escolar. 
- L’adoctrinament i les activitats antidemocràtiques quedaran excloses. 
- Respecte a l’entorn i als béns tant privats com col·lectius. 

 
Per tal de desenvolupar i mantenir un clima de convivència positiu en el centre, s’ofereix el 
servei de mediació als alumnes a fi de facilitar la gestió dels conflictes  promovent l’aplicació 
efectiva del diàleg i afavorint l’adquisició de  capacitats socials.  
La mediació mira d’evitar que els conflictes degenerin en amenaces, agressions, exclusió o en 
altres formes de violència donat que el seu objectiu és promoure la creació, manteniment i 
restabliment d’un clima de centre pacífic, saludable i acollidor on l’alumnat se senti acceptat, 
segur i motivat per a l’aprenentatge. 
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El paper de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) és essencial en aquest procés. 
Però també ho és que el professorat conegui les famílies i faci un reconeixement explícit de la 
tasca educadora. La participació de les famílies en activitats educatives formals és una bona via 
per al treball conjunt i per a la col·laboració entre centres i famílies. 
 
L’acollida de les famílies en el moment de l’entrada al centre o en el canvi de centre és molt 
important. Un bon pla d’acollida familiar, deixant clars els criteris i convidant a compartir la 
tasca educadora, és fonamental per a la construcció d’un clima de confiança mútua, que ha de 
ser a la base de la convivència en el centre educatiu.  
 
Cada curs escolar s’incorporen alumnes fora del termini ordinari de matriculació. Quan es 
tracta d'alumnat nouvingut el Centre disposa d’una aula d’acollida per tal d’ajudar aquests/es 
alumnes i llurs famílies per ajustar l’ensenyament a les seves necessitats i millorar el procés 
d’ensenyament-aprenentatge. 
 
El nostre centre disposa de la Carta de compromís educatiu la qual es formalitza en el moment 
de la matrícula. 
 
L’objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn 
de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família 
s’han d’avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i 
les llibertats de les famílies, així com el Projecte Educatiu del centre. LLei 12/2009, de 10 de juliol 

d’Educació de Catalunya. Article 20. 
 
D’altra banda el Decret 279/2006, de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya reforça el caràcter educatiu 
que han de tenir els processos i les accions que s’emprenguin, tant per prevenir com per 
corregir conductes inadequades, amb la finalitat de satisfer el dret al desenvolupament 
personal i el deure d’aprendre i mantenir actituds de responsabilitat per a resoldre conflictes 
de convivència.  
 
Les activitats complementàries són aquelles activitats paral·leles a les activitats lectives dels 
alumnes que ajuden a la seva integració així com també promouen els valors, actituds i normes 
defensats des del Projecte Educatiu. 
Les celebracions de festes tradicionals, viatges de final de l’ESO, festa fi de curs i/o trimestral, 
tallers, conferències, concursos literaris, representacions teatrals, són exemples d’aquestes 
activitats complementàries. Són programades i avaluades pel conjunt de la comunitat 
educativa i coordinades pels Coordinadors/es de nivell i Cap d’estudis. 
 
És en moltes d’aquestes activitats on hi ha la col·laboració per part de tota la comunitat 
educativa: la comissió d’alumnes, el professorat i l’AMPA . 
L’AMPA subvenciona gran part de les activitats que es desenvolupen al llarg del curs escolar. 
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5.3 PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

És un objectiu del nostre centre aconseguir que tots els membres de la comunitat educativa: 
pares, mares, professors/es, personal no docent i alumnat de l’institut participin en la 
dinàmica del centre, o bé particularment o bé a través dels seus organismes i representants. 
 
L'AMPA es planteja com a objectius: 
 

a) Participar en tots aquells òrgans del centre en els que està legalment establerta la seva 
presència. 

b) Promoure la participació les famílies de l’alumnat en les activitats del centre. 
c) Canalitzar les inquietuds i iniciatives de les famílies de l’alumnat que, ja sigui 

individualment o en grup, poguessin fer arribar a l’associació. 
d) Divulgar entre les famílies de l’alumnat informació sobre les activitats del centre. 
e) Millorar la comunicació i la col·laboració entre les famílies de l’alumnat, el professorat 

i l'alumnat.  
 
D’altra banda, els/les delegats/des d’alumnes fan seus els objectius següents: 
 

a) Participar en tots els àmbits del Centre en què està legalment establerta la presència 
de l’alumnat. 

b) Afavorir la participació de l’alumnat a la vida del Centre, tant a les activitats 
complementàries, festes o celebracions, com a les diverses comissions a les que siguin 
convidats a ser-hi presents. 

c) Fomentar l’associacionisme, la solidaritat i l’esperit cooperatiu entre l’alumnat. 
d) Canalitzar i afavorir la realització d’iniciatives i activitats proposades per l’alumnat. 

 
El personal administratiu i serveis del centre participa en la tasca educativa del centre i vetlla 
per l’aplicació en el seu àmbit dels principis i normes que il·lustren aquest Projecte Educatiu. 
 
Són objectius específics de la seva tasca: 
 
- Tenir cura de l’edifici i de tot el material contingut. 
- Confeccionar i custodiar l’arxiu del Centre. 
- Canalitzar les relacions del centre amb l’exterior. 
- Realitzar les tasques de tipus administratiu relacionades amb l’alumnat: matriculació, títols, 
certificats, beques, llibres d’escolaritat, etc... 
- Realitzar les tasques de reprografia. 
- Vetllar per la seguretat del centre. 

  



 

101 

5.4 ELABORACIÓ I ACTUALITZACIÓ  DELS DOCUMENTS DE GESTIÓ 

La següent taula informa del curs d'aprovació dels diferents documents de gestió del 
Centre: 
 

  Anterior 
2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

1 
Projecte Educatiu de 
Centre (PEC)   X     

2 Projecte de Direcció (PdD)  X      

3 
Normes d'Organització i 
Funcionament de Centre 
(NOFC) 

 X      

4 
Acord de 
Coresponsabilitat  X X     

5 
Projecte Lingüístic de 
Centre X       

6 

Concreció i 
Desenvolupament del 
Currículum/Criteris 
d'Avaluació 

  X     

7 Pla d'Acció Tutorial (PAT)   X     

8 
Pla d'Atenció a la 
Diversitat (PAD) X       

9 Pla de Convivència X       

10  Pla d'Acollida al Centre X       

11 
Carta de Compromís 
educatiu X       

12  Pla d'Emergència X       

13 Pla TAC   X     

14 
Programació General 
Anual de Centre X X X     

15 Memòria Anual  X X X     

16 Pla de formació X       
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6. LA RELACIÓ DEL CENTRE AMB L'ENTORN SOCIAL 

Objectius relatius a l’organització i govern interns 

 

a) Vetllar perquè la programació educativa dels departaments, l’acció tutorial i orientació 
de l’alumnat, metodologies d’ensenyament-aprenentatge, l’avaluació i qualsevol 
activitat educativa que realitzi el centre, s’orientin segons els objectius generals de 
l’educació  secundària, els específics de cada etapa educativa i els principis i valors 
recollits als Trets d’identitat del centre d’aquest Projecte Educatiu. 

b) Garantir les vies i espais d’informació i debat per tal d’aconseguir una participació 
constant i responsable dels diversos estaments que integren l’institut en el control i 
gestió del centre. 

c) Afavorir les reunions i coordinació del professorat. 
d) Garantir l’aplicació de mecanismes democràtics en la presa de decisions i en la 

resolució de conflictes. 
e) Afavorir les reunions de l’alumnat i d’aquest col·lectiu amb el professorat, el 

professorat-tutor, les persones responsables de coordinació i l’equip directiu, com una 
de les vies d’intercanvi d’opinions i informacions en la línia de millorar l’acció 
educativa del centre. 

 
Objectius relatius a la projecció externa del centre 

 

a) Promoure la participació de l’alumnat en les festes i activitats organitzades per les 
entitats de l’entorn. 

b) Facilitar la utilització de les instal·lacions i equipaments de l’escola perquè, a través 
d’acords amb l’administració local, puguin realitzar-se activitats formatives i culturals 
adreçades a la població en general. 

c) Participar en activitats culturals i educatives en general, proposades per institucions 
(entitats culturals i/o benèfiques, Centres de Recursos, Administració local, etc..) 
sempre que siguin coherents amb el Projecte Educatiu i puguin tenir cabuda en la 
Programació anual de Centre. 

d) Promoure la realització de sortides i viatges de l’alumnat amb el seu professorat i 
responsables de tutoria. 

e) Incloure a la programació educativa del centre la utilització dels recursos, activitats i 
institucions de l’entorn que siguin accessibles al centre. 

7. ELS INDICADORS DE PROGRÉS (Com ho avaluem) 

El nostre centre ha de garantir processos d’avaluació com a eina per poder iniciar cicles de 
millora constant. 
 
El Projecte de Direcció  ( PdD ) ha de desplegar i articular l’aplicació del PEC a través de la 
concreció dels indicadors de progrés que es prioritzen i sequëncien cada any en la Programació 
General Anual de Centre. Els resultats es recolliran en la Memòria Anual que serà el punt de 
partida del nou curs escolar. 
 
El Projecte Educatiu ha de contenir els indicadors de progrés així com l’avaluació del propi 
Projecte Educatiu. 
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Els indicadors de progrés inclouran aspectes de gestió: organitzativa, pedagògica i econòmica. 
En la formulació dels indicadors de progrés del PEC farem servir el format acordat en els últims 
cursos (PAC) amb el qual la comunitat educativa del nostre centre ja estan familiaritzats. 
 
A continuació s'inclouen els diferents models. 
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Objectiu 1. Millorar els resultats educatius 

Responsable: Equip directiu i Consell de direcció 

Descripció:  

Incrementar el nombre d’alumnes que assoleixen amb èxit les proves diagnostiques a tercer d’ESO i les proves externes a 
quart d’ESO. La consecució d’aquest objectiu implica l’increment de l’ús de les noves tecnologies, revisió de les metodologies, 
adaptació dels materials per a tots els alumnes, fomentar el gust per la lectura i la llengua  així com la implicació de tot el 
professorat en aquest procés a través del treball dels departaments didàctics. 

Estratègies 

1.1 Revisió dels acords periòdics per tal de concretar la coordinació dels departaments didàctics i donar coherència al 
currículum de l’alumne 

1.2 Increment en l’aplicació i utilització de les TAC 

1.3 Consolidació de les estratègies adreçades al tractament de la diversitat 

Difusió de bones pràctiques d’ensenyament- aprenentatge per tal de ser compartides entre el professorat 

Indicadors de resultats 

- Tant per cent d’alumnes que superen les matèries CAT, CST, MAT i ANG als diferents cursos de l’ESO 

- Tant per cent d’alumnes que superen les competències en les proves diagnostiques a 2n d’ESO 

- Tant per cent d’alumnes que superen les competències en les proves de 4t d’ESO 

- Tant per cent d’alumnes que promocionen de curs 

-Tant per cent d’alumnes que es graduen a l’ESO 

- Tant per cent d’alumnes que es graduen al Batxillerat 

- Tant per cent d’alumnes que superen la prova d’accés a la Universitat 

Indicadors de seguiment i aplicació 

- Reunions interdepartamentals per acordar qüestions curriculars 

- Revisió dels acords del curs anterior 

- Definició d'estratègies per millorar els resultats acadèmics en les proves de competències a tercer i quart d'ESO 

- Reunions del Consell de Direcció 

- Reunions de la CAD i Comissió Social 

- Reunions dels diferents Departaments didàctics 

- Reunions dels Equips docents 

- Reunions de tutors/es 

- Actes de les diferents reunions 

- Registre Hores de lectura. Comissió Comprensió Lectora 

-Registre Taller d'estudi assistit  

- Registre assistència Biblioteca escolar 

- Formació del professorat 
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Activitats Responsable Temporització 

  
2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

1.1.1 Seguiment  de l’aplicació dels acords dels equips docents 
,dels departaments didàctics i claustre 

Caps de 
departament,i 
Coor  de nivell 

X X   

1.1.2 Formació del professorat en  el treball per competències Coord. Pedagògic X X   

1.2.1 Potenciació de la utilització de les noves tecnologies en el 
disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge 

Coord. Pedagògic X X   

1.3.1 Foment d’activitats de comprensió lectora i expressió escrita 
Professorat i 
equip directiu 

X X   

1.3.2 Potenciació del treball competencial a l’aula per tal d’afavorir 
el tractament  de la diversitat 

Coord. Pedagògic X X   

1.3.3 Increment  de la coordinació entre tot el professorat que 
imparteix docència en aula oberta i aula d’acollida 

 

Coord. Pedagògic 
I Cap d’estudis 

X X   

1.3.4 Revisió del  Pla d’acció tutorial i Incrementar les reunions de 
professorat  tutor de grup 

 

Cap d’estudis i 
Tutors/tutores 

X X   

1.4.1 Foment d’activitats d’ensenyamet-aprenentatge que tinguin 
en compte l’alumnat amb més capacitat per tal d’afavorir 
l’excel·lència   

Coord. Pedagògic 
I Cap d’estudis 

X X   
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Objectiu 2. Millorar la cohesió social 

Responsable: Equip directiu i Consell de direcció 

Descripció:  

Incrementar la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills/filles. Intensificar i motivar la participació de les famílies i 
alumnat en la dinàmica del centre alhora que hem de conscienciar l’alumnat en la necessitat de millorar la seva conducta i 
incrementar el respecte cap el centre i els membres de la comunitat educativa . 

Estratègies 

2.1 Millora de la implicació de les famílies en l'educació dels seus fills 

2.2 Millora de la implicació de l'alumnat en les activitats del Centre 

2.3 Integració del professorat i l'alumnat nou en la dinàmica del Centre 

2.4 Millora de la convivència en el Centre 

Indicadors de resultats 

- Tant per cent d’absències alumnes  a l’ESO i Batxillerat 

- Grau de satisfacció de professorat, famílies i alumnes 

Indicadors de seguiment i aplicació 

 

- Reunions amb pares de primer d'ESO de forma individual 

- Reunions amb les famílies de forma individual 

- Reunions amb les famílies de forma col·lectiva a inici de curs (ESO i Batx) 

- Reunions amb l'AMPA 

- Reunions amb delegats i delegades de classe 

- Actes de les diferents reunions 

- Registre de xerrades, tallers realitzats i enquestes de grau de satisfacció 

- Registre de contactes i entrevistes 

- Registre d'activitats realitzades (revista, concert a famílies, concert a alumnes, tallers Sant Jordi, festa Carnestoltes, Festa fi 
de curs,... 
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Activitats Responsable Temporització 

  
2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2.1.1 Potenciació i dinamització del centre per part de les famílies Consell direcció X X   

2.1.2 Oferta de xerrades informatives a les famílies per donar 
pautes d’acció en l’educació dels seus fills i filles 

Consell direcció X X   

2.2.1 Dinamització de la biblioteca del centre com a espai de 
trobada per l’estudi i suport escolar a l’alumnat  

 Departaments 
de Llengües 

X X   

2.2.2 Potenciació de la participació de l’alumnat en les diferents 
activitats del centre mitjançant la Comissió de delegats . 

Cap d’estudis, 
Tutors/tutores 

X X   

2.3.1 Consolidació del pla d’acollida a les famílies i alumnat  de 
nova incorporació al centre 

Professorat X X   

2.3.2 Consolidació del pla d’acollida al professorat novell al centre 
Caps 
departament 

X X   

2.4.1 Aprovació, difusió  i aplicació de les NOFC, PEC Equip directiu X X   

2.4.2 Ús de la Mediació escolar coma recurs eficaç per a la 
resolució de conflictes 

 

Coord. Mediació X X   

2.4.3 Realització de les activitats relacionades amb els projectes 
d’innovació 

Coordinador 
projectes 

X X   
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Objectiu 3. Reduir l’abandonament prematur dels estudis 

Responsable: Equip directiu i Consell de direcció 

Descripció:  

Fer un seguiment de la trajectòria educativa del nostre alumnat un cop finalitza els seus estudis al centre. El centre vol ser un 
referent per  informar i orientar a nivell d’estudis per a tot l’alumnat i exalumnat  que ho necessiti. Pretenem incrementar la 
motivació dels nostres estudiants i les seves famílies perquè un cop finalitzats els estudis d’ESO o Batxillerat es continuïn 
formant. 

Estratègies 

3.1 Augment de l’interès de les famílies per tal que els seus fills continuïn la seva formació acadèmica. 

3.2 Foment de l’interès dels alumnes pels estudis postobligatoris. 

3.3 Fer seguiment dels exalumnes del centre per tal de continuar assessorant-los en la seva formació. 

 

Indicadors de resultats 

- Taxa d’alumnes que abandonen els estudis de batxillerat a primer curs 

- Taxa d’alumnes que abandonen els estudis de batxillerat a segon curs  

- Taxa d’alumnes que continuen estudis postobligatoris 

Indicadors de seguiment i aplicació de les activitats 

- Reunions de la Comissió d'Orientació  

- Reunions d'equips docents per a tractar l'orientació dels alumnes de tercer i quart d'ESO 

- Registre de contacte amb els exalumnes 

- Taula rodona (ponents: exalumnes, tècnic PQPI, professor cicles formatius...) 

- Xerrada a pares 

-Registre d'alumnes que demanen assessorament 

- Actes de la Comissió d'Orientació 

- Enquesta sobre el grau de satisfacció de les xerrades i tallers adreçades a alumnes  

-Enquesta sobre el grau de satisfacció de les xerrades adreçades a les famílies 

- Actualització de la base de dades 

-Valoració del grau de satisfacció 
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Activitats Responsable Temporització 

  
2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

3.1.1 Augment del contacte amb les famílies per tal d’informar-los 
de totes les possibilitats formatives de continuació 

Comissió 
d’orientació 

X X   

3.1.2 Realització de xerrades adreçades a pares i mares amb la 
finalitat de transmetre la importància de continuar la formació 
acadèmica dels seus fills i filles 

Comissió 
d’orientació 

X X   

3.2.1 Potenciació del contacte del nostre alumnat amb exalumnes 
que han continuat estudis post-obligatoris fora del centre 

Comissió 
d’orientació 

X X   

3.2.2 Activitats informatives a l’alumnat respecte a la formació 
postobligatoria i les seves sortides laborals 

Comissió 
d’orientació 

X X   

3.2.3 Activitats informatives a l’alumnat  respecte els estudis de 
batxillerat al nostre centre 

Comissió 
orientació 

X X   

3.3.1 Dinamització i difusió del  treball de la comissió d’orientació  Comissió 
Orientació 

X X   

3.3.2 Aplicació del protocol per mantenir el contacte i seguiment  de 
l’alumnat que deixa el centre 

Comissió 
Orientació 

X X   

 

8. PROPOSTA, APROVACIÓ , DIFUSIÓ, SEGUIMENT I MODIFICACIONS DEL PEC 

La formulació del Projecte Educatiu del centre correspon al claustre de professorat, a iniciativa 

de la directora del centre i amb la participació dels professionals d’atenció educativa. 

L’aprovació del Projecte Educatiu correspon al Consell escolar. LLei 12/2009, de 10 de juliol 

d’Educació de Catalunya. Article 94.1 

Correspon a la directora: LLei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació de Catalunya. Article 142. 5a 

1. Posar el Projecte Educatiu a disposició de l'Administració educativa, que n’ha de requerir la 

modificació en cas que no s’ajusti a l’ordenament. 

2. Formular la proposta inicial del Projecte Educatiu i les modificacions i adaptacions 

corresponents. 

3. Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del Projecte Educatiu i Acords 

de Coresponsabilitat. 

El Projecte de Direcció (PdD) ordena el desplegament i l’aplicació del Projecte Educatiu de 
Centre per al període del mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a 
la seva avaluació d’acord amb els indicadors de progrés establerts en aquest projecte. Així 
mateix, quan escaigui, el PdD conté les propostes i elements necessaris per a la revisió del PEC. 
En qualsevol cas, la modificació del PEC ha de seguir el procediment establert per a la seva 
aprovació. 
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius
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ANNEX



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Montserrat Roig 

 

111 
 

 MODEL FITXA DE SEGUIMENT DE L’ACTIVITAT                                  CURS 201... – 201... 

OBJECTIU ....  PES: ... % 

ESTRATÈGIA ....  PES: ... % 

ACTIVITAT ....  PES: ... % 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT  
Professorat Responsable  Professorat implicat  

Alumnat implicat  Àrees implicades  

Temporització  Espai de realització  

Recursos 
Materials 
Humans 
Altres 

Metodologia  

Instrument per a la recollida 
d’informació  

GRAU D’APLICACIÓ QUALITAT D’EXECUCIÓ GRAU D’IMPACTE 
PROPOSTES DE 

MILLORA 
 

   

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Montserrat Roig 
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INDICADORS D’AVALUACIÓ     CURS 201... – 201... 

Objectiu 1: MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS 

Indicador Situació inicial (valor inicial) 
Situació a la que es vol arribar (valor a 
assolir) 

Índex d’alumnes que 
superen les matèries 
CAT, CST, MAT i ANG 
als diferents grups de 
l’ESO. 

 CAT CST MAT ANG CAT CST MAT ANG 

1r         

2n         

3r         

4t         

- Índex d’alumnes que superen 
les competències en les proves 
diagnstiques a 2n d’ESO 

CAT CST MAT CAT CST MAT 

      

- Índex d’alumnes que superen 
les competències en les proves 
de 4t d’ESO 

CAT CST MAT ANG CAT CST MAT ANG 

        

-Índex d’alumnes d'ESO que 
promocionen de curs 

1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 

        

-Índex d’alumnes que es 
graduen a l’ESO 

  

- Índex d’alumnes que es 
graduen al Batxillerat 

  

- Índex d’alumnes que superen 
la prova d’accés a la 
Universitat 
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INDICADORS D’AVALUACIÓ     CURS 201... – 201... 

Objectiu 2: MILLORAR LA COHESIÓ  

Indicador Situació inicial (valor inicial) 
Situació a la que es vol arribar (valor a 
assolir) 

- Nombre d’absències 
alumnes  a l’ESO i Batxillerat 

ESO BTX ESO BTX 

    

- Nombre d'activitats 
adreçades a famílies: 
xerrades,reunions,... 

  

- Nombre de reunions amb 
delegats, activitats amb la 
seva participació, altres... 

  

- Grau de satisfacció de 
famílies,professorat  i 
alumnes 

Famílies Alumnat Professorat Famílies Alumnat Professorat 
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INDICADORS D’AVALUACIÓ     CURS 201... – 201... 

Objectiu 3: REDUIR L’ABANDONAMENT PREMATUR DELS ESTUDIS 

Indicador Situació inicial (valor inicial) 
Situació a la que es vol arribar (valor a 
assolir) 

- Nombre d’alumnes que 
abandonen els estudis de 
batxillerat a primer curs 

  

- Nombre d’alumnes que 
abandonen els estudis de 
batxillerat a segon curs  

  

- Nombre d’alumnes que 
continuen estudis 
postobligatoris 

  

 


