
 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENT NOFC 

C/ Dr. Antic Roca, 38 

17003 Girona 

b7010414@xtec.cat 

 

 

INS ERMESSENDA DE GIRONA       
PROGRAMACIÓ MARC 

 

mailto:b7010414@xtec.cat


PROGRAMACIÓ MARC          FEBRER 2017 
   
  

2 

 

 

ÍNDEX  
 

 

1. AVALUACIÓ 

1.1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

1.2. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1.3. PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE 

1.4. ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NEE 

 
 

2. HÀBITS DE TREBALL 

2.1. BONA EDUCACIÓ 

2.2. MATERIAL 

2.3. LAVABO 

2.4. ÚS DE L’ORDINADOR AL CENTRE 

2.5. ÚS DEL MÒBIL A L’INSTITUT I PUBLICACIONS A LA XARXA 

2.6. AGENDA 

2.7.  LLIBRETES 

2.8. PROVES I PRESENTACIÓ DE TREBALLS 

2.9. OPERACIONS MATEMÀTIQUES 

 

 
3. ALUMNAT DISRUPTOR A L’AULA 

 
3.1. ACTUACIONS PRÈVIES A UNA EXPULSIÓ O GESTIÓ CORRECTA DE 

L’AULA 
 

3.2. INCIDÈNCIES SENSE EXPULSIÓ DE L’AULA O AMB EXPULSIÓ 
 

 

3.3. ACTUACIONS PRÈVIES A UN SUSPENS DE LA MATÈRIA PER MALA 
ACTITUD O PER NO FER DEURES 
 
 

4. ACORDS INTERDEPARTAMENTALS 

 

5. BONES PRÀCTIQUES 

 

 



PROGRAMACIÓ MARC          FEBRER 2017 
   
  

3 

 

1. AVALUACIÓ 

 

1.1 Instruments d’avaluació 

1.1.1 Els diferents departaments explicaran els instruments d’avaluació als alumnes a principi de 
curs, tot recalcant-los la importància del treball a l’aula i a casa. 

1.1.2 Els instruments d’avaluació de les matèries seran els següents (llevat pel que fa a la matèria 
d’Educació Física):  

- Proves: es farà un examen de cada unitat didàctica (podent fer-ne de dues unitats, màxim, en 
el cas d’aquelles que siguin introductòries de les següents). 

- Deures i treballs: es posaran de manera regular i es qualificaran segons si s’han realitzat o no. 

- Apunts i dossiers: es valorarà que l’alumnat tingui tots els apunts de la unitat treballada, així 
com la seva presentació. També que el quadern contingui els exercicis proposats fets i 
corregits. Es podran demanar tant durant el transcurs de la unitat com a final del tema. 

- Treball a classe i exposicions: s’avaluarà positivament la participació voluntària en les tasques 
a l’aula així com la iniciativa en les propostes de correccions, la creativitat i la constància en la 
feina. També serà molt important el treball en grup de manera cooperativa. 

- Actitud vers la feina: es valorarà la bona predisposició al treball i l’interès vers la matèria, 
essent de gran importància la constància, el bon ritme i el bon comportament dins l’aula, 
entès com a respecte vers el professorat, els companys de classe, les instal·lacions i el 
material del centre.  

 

1.2 Criteris d’avaluació 

1.2.1 El primer dia de classe s’explicaran detingudament els criteris d’avaluació de la matèria i es 
penjaran al moodle els “Fulls d’indicacions de la matèria”.  

1.2.2 Els primers dies de curs es faran les proves de nivell -sense efectes a la nota de trimestre- de 
les matèries instrumentals i d’anglès amb la finalitat de poder reconèixer la tipologia d’alumnat que 
hi ha a l’aula. Aquestes mateixes proves es tornaran a passar als alumnes a finals del tercer trimestre 
per constatar la millora dels resultats de l’alumnat. 

1.2.3  La nota final de trimestre resultarà de la mitjana ponderada dels  següents ítems: 

- Proves: 60%1 (es farà mitjana a partir de 4) 

- Deures i lliurament de treballs: 20%2 

- Apunts i/o dossiers, treball a classe, exposicions: 20%3 

- El bon comportament, l’actitud correcta, la predisposició al treball, l’atenció i el respecte a 
l’aula són necessaris i obligatoris per superar el curs. El professorat es reserva el dret de 
suspendre o millorar la nota de l’alumnat en funció dels aspectes anteriors.  
 

 

Dins del 1r trimestre es tindran en compte els deures d’estiu. 

                                                      
1Proves d’EF:40% 
2Deures EF: 30%, Experimentals i Tecnologia: 10% 
3Pràctiques de taller i laboratori: 30% 
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Consideracions: 

- Totes les matèries tindran en compte que l’alumnat presenti els seus escrits sense faltes 
d’ortografia, especialment les matèries de llengua catalana i castellana.  

- Per fomentar l’excel·lència entre l’alumnat, en les proves d’avaluació es descomptarà 
puntuació per faltes d’ortografia: 1 punt (recuperable) a totes les matèries i 2 punts a les 
de català i castellà. Cada professor explicarà a l’alumnat quina feina complementària haurà 
de presentar per recuperar el punt perdut. 

- Als alumnes que realitzin treballs d’ampliació se’ls puntuarà positivament en l’apartat de 
treball, actitud i deures. 

-  Cadascuna de les proves que es realitzin al llarg del curs valoraran amb 2 punts l’assoliment 
de les competències bàsiques i els objectius mínims marcats en la matèria. 

- Si un/a alumne/a no assisteix a una prova, haurà de portar un justificant oficial i serà 
responsabilitat de l’estudiant demanar al professor de la matèria quan pot realitzar la prova 
pendent. 

- Lliurament de treballs, llibretes i tasques en general l’endemà de la data de lliurament: nota 
màxima 5. 

 

1.3 Atenció a l’alumnat de necessitats educatives especials 

1.3.1. Atès que seguim les orientacions del Departament d’Ensenyament sobre com tractar 
l’alumnat amb TDAH, TEA i DISLÈXIA i les indicacions de l’informe de trastorn d’aprenentatge o del 
dictamen d’escolarització corresponent, no s’elaborarà cap pla individualitzat per a aquest alumnat 
perquè com a equip docent tenim en compte que cal que la metodologia a seguir amb l’alumnat amb 
necessitats educatives especials sigui la mateixa que la resta i, quan s’escaigui, s’adapti la unitat a les 
seves capacitats.  

1.3.2. Es preveuen sessions de formació al centre per al professorat relatives al tractament a l’aula 
d’aquest alumnat. 

1.3.3. Quant a la metodologia, a l’aula treballarem de manera inclusiva amb tot l’alumnat, adaptant 
la dificultat dels objectius de cada unitat a la diversitat i utilitzant, quan sigui necessari, material 
adaptat, especialment en el cas d’alumnat amb dictamen de l’EAP o nouvingut. En algunes sessions 
es farà treball cooperatiu, de manera que els alumnes amb més facilitat vers la matèria ofereixin un 
suport dins l’aula, o adjudicar companys-guia en el cas dels alumnes nouvinguts. A les sessions 
pràctiques s’intentarà que tot l’alumnat pugui treballar conjuntament, tot i que el material pot ser 
diferent en funció del nivell general del grup si és desdoblat. 

1.3.4. Cada docent valorarà, segons la tipologia d’alumnat, els diferents instruments i criteris 
d’avaluació que realitzarà: aplicar criteris de correcció individualitzats segons el perfil de l’alumne, 
com per exemple no tenir en compte les faltes d’ortografia, limitar els continguts, deixar més temps 
per completar activitats i proves, demanar menys exercicis, realitzar proves amb diferents graus de 
complexitat de la mateixa unitat, fer proves orals, oferir algun tipus de suport amb ajuda, etc.  

1.3.5. Els instruments d’avaluació en el cas d’alumnat amb diferent ritme d’aprenentatge seran els 
mateixos, però canviarà la seva ponderació, si s’escau. La nota d’avaluació de l’alumnat amb 
adaptació serà de 6 com a màxim, i de l’alumnat amb dictamen d’educació especial serà de 5 com a 
màxim. 

NEE (dictamen i Programa Intensiu de Millora): 

- Proves: 20% 
- Deures: 15% 
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- Apunts i/o dossiers: 15% 
- Treball a classe i exposicions: 30%  
- Actitud: 10% 
 
Pla Individualitzat (PI): 
- Quan l’alumne/a tingui un pla individualitzat, s’aplicaran els criteris establerts en el PI. 

 

1.3.6. A l’hora d’avaluar l’alumnat amb NEE es valorarà de forma individualitzada el seu interès i 
implicació, l’adquisició de procediments i la seva evolució positiva per tal de determinar la nota que 
correspongui a cadascun.  

1.3.7. Els plans individualitzats únicament es realitzaran en aquells casos en què hi hagi un canvi 
significatiu i substancial en el funcionament de l’horari i/o del currículum de l’alumne de manera 
excepcional.  

1.3.8. Quan l’equip docent, l’orientadora i l’EAP ho consideri per atendre la complexitat d’alguns 
casos i com a eina de clarificació i informació, es podrà elaborar un pla individualitzat metodològic 
per tal d’informar les famílies i fer-ne un seguiment molt específic. 

1.3.9. Quan s’escaigui i a petició de l’equip docent, es revisaran des del centre (departament de 
psicopedagogia i EAP) els informes procedents de les escoles de primària. 

(Vegeu annex al Drive: orientacions del Departament d’Ensenyament sobre alumnat TDAH, TEA i 
DISLÈXIA). 

 

1.4 Proves extraordinàries de setembre 

1.4.1. La recuperació de les unitats consistirà en el lliurament obligatori d’activitats per poder 
realitzar la prova escrita. Aquestes activitats puntuaran com a mínim un 25% de la nota de 
recuperació.   

1.4.2. Per avaluar la recuperació també es tindrà en compte el lliurament del quadern, la presentació 
de treballs i el correcte arxivament del material en apunts, si s’escau. 

1.4.3. Sempre que sigui possible es facilitarà als alumnes que vulguin millorar la nota a final de curs 
un examen de nivell.  

1.4.4. Cada professor acordarà amb el departament d’orientació els instruments i les mesures 
d’avaluació per a l’alumnat amb NEE. 

 

  

2. HÀBITS  

Són els hàbits a l’aula que el professorat treballarà conjuntament per aconseguir-ne l’assoliment al 
llarg de l’educació secundària: 

2.1 Bona educació 

1. Demanar paraula i esperar el torn per parlar. 

2. Adquirir l’hàbit d’aprendre a escoltar. 

3. Demanar permís per aixecar-se. 
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4. Penjar o recolzar la motxilla, mai deixar-la sobre la taula perquè és un espai que es necessita 
per treballar. 

5. Treure els abrics o jaquetes i deixar-los al penjador de l’aula. 

6. Seure bé.  

7. Contestar en la mateixa llengua en què se’ls adreça l’adult. 

8. No menjar xiclet. 

9. Evitar córrer i cridar dins del recinte. 

10.  Cal venir al centre vestit/da amb roba formal i correcta. 

11. Els alumnes han de portar un esmorzar sa i equilibrat. 

 

2.2 Material 

1. Portar la samarreta de l’institut, el material esportiu i d’higiene personal, si s’escau.  
2. Assolir la responsabilitat de portar diàriament tot el material necessari: llibres, llibretes i 

estoig amb: 
1 bolígraf blau, vermell i negre 

1 llapis 

1 goma d’esborrar 

1 cinta correctora 

1 compàs 

1 regle de 30 cm 

1 Escaire  

1 Cartabó 

1 Transportador d’angles 

1 Calculadora Milan M240 (AMPA) o  Casio FX82MS 

9 llibretes mida foli quadriculades (AMPA) 

1 Colors de fusta o ceres tipus Plastidecor, no retoladors (només 1r i 2n d’ESO) 

1 Barra de cola 
1 tisores 
Educació Visual i plàstica (1r i 3r d’ESO) 
1 paquet folis DIN A4 (100 aprox.) 
Cartolines blanques DIN A4 (es poden comprar a la CONSERGERIA del centre) 
Llapis color groc, vermell, magenta i blau cian (no cal tota la capsa) 
Llapis HB, 3B i 6B 
Música (1r i 2n d’ESO) 
Flauta soprano alemanya marca ZEN-ON (si es té flauta de primària, no cal comprar-la). 

 

2.3 Lavabo 

1. Seguir la normativa establerta: anar-hi, si és necessari, d’un en un. 

2. No es deixarà anar al lavabo l’hora després de l’esbarjo. 

 

2.4 Ús de l’ordinador a l’institut 

Els ordinadors només es poden fer servir quan el professor ho autoritzi. 

1. Tothom té dret a preservar l’ús de la seva imatge. Per aquest motiu la webcam només es pot 
utilitzar quan ho demani el professor. 

Ús de l’ordinador a l’aula: 
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3. L’ús dels ordinadors s’ha de fer sempre seguint les indicacions del professor. 

4. Després de cada sessió de classe s’han d’apagar els ordinadors. 
5. No és permès connectar-se a webs diferents dels que els professors indiquin. 

 
Ús responsable de la connexió a la xarxa: 

6. No és permès connectar-se a xats ni a qualsevol xarxa social si no és per indicació del 
professor. 

7. No es poden instal·lar programes de descàrregues de fitxers perquè hi ha la possibilitat que 
alenteixin el funcionament de les connexions del centre. 

8. Tenir bona cura de l’ordinador assignat: cada ordinador i carregador estaran numerats i 
seran assignats amb una etiqueta (nom i cognoms dels alumnes que l’usen). 

9. Si algun alumne porta el seu ordinador, el centre no es farà responsable d’avaries, 
trencaments ni robatoris. 

 

2.5 Ús del mòbil a l’institut i publicacions a la xarxa 

1. El mòbil al centre només està permès si se’n fa un ús pedagògic i sempre amb el permís del 
professorat, que en cas contrari el retindrà i el lliurarà a la cap d’estudis del centre, que el 
retornarà passats 2 dies lectius si és la primera vegada. Si durant el curs l’alumne/a rep una 
altra falta per ús indegut de l’aparell, aquest quedarà custodiat pel centre 5 dies lectius. 

2. No està permesa la reproducció (en xarxes socials ni altres espais de participació d’usuaris a 
la xarxa) de fotografies, vídeos, captures sonores, o qualsevol arxiu que identifiqui membres 
del centre en activitats o en espais del centre. Si un professor detecta aquesta publicació, 
encara que s’hagi produït fora de l’horari lectiu, procedirà a la comunicació d’una falta 
contrària a la convivència (incidència). 

 

2.6 Agenda 

3. Utilitzar-la habitualment i fer-hi les anotacions de manera ordenada, neta i conservar-la 
sencera. 

4. No fer-hi dibuixos ni enganxar-hi fotos perquè és material escolar. 

5. Apuntar-hi les notes de les proves amb la finalitat que els pares les signin i, per tant, 
n’estiguin informats. 

 

2.7 Llibretes 

L’alumne/a ha de dur a classe la llibreta i el llibre de text cada dia. Ha de tenir en compte que cal: 

1. Escriure a la portada el nom i els cognoms, el curs i el grup. 

2. Presentar els treballs amb bona cal·ligrafia, copiant sense faltes i fent ús correcte de les 
majúscules.  

3. Respectar els 4 marges i les normes bàsiques de presentació i fer bona lletra.  

4. Si la llibreta és d’espiral, numerar les pàgines per evitar que se n’arrenqui cap del quadern. 
Amb aquesta mesura es pretén que l’alumnat reflexioni abans d’escriure i que no faci malbé 
el paper. 

5. Evitar deixar en blanc espais al final de la pàgina o pàgines senceres. 

6. Posar el títol i, en realitzar un exercici, concretar la pàgina del llibre i el número de l’exercici 
abans de copiar l’enunciat.  

7. Utilitzar el corrector de cinta per esborrar una lletra o màxim una paraula. Altrament és 
millor ratllar discretament la frase.  
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8. Deixar espai entre les diferents activitats i sobretot entre les activitats realitzades el dia 
anterior i la data.  

9. Començar lliçó nova en pàgina nova. 

10.  Tenir la llibreta actualitzada: haurà de contenir totes les activitats realitzades a classe 
(esquemes, exercicis, dictats, etc.). Les fotocòpies cal enganxar-les a la pàgina corresponent 
del quadern o bé col·locar-les numerades i amb la data en un portafolis al final de la llibreta. 
El professorat podrà demanar el quadern qualsevol dia sense avisar, i aquest haurà d’estar 
sempre al dia. 

11. Recomanem que la llibreta sigui quadriculada. 

12. En cas que l’alumne/a falti a classe, copiar els apunts de les hores d’absència en el termini 
màxim d’una setmana i demanar els deures a algun company. 

 

2.8 Proves i presentació de treballs 

1. Fer els exàmens en bolígraf sempre i adjuntar-hi tots els fulls d’esborrany utilitzats. 

2. Els treballs han de ser passats a ordinador o si el professor ho permet, escrits a mà i amb 
molt bona lletra i presentació.  

 

2.9 Operacions matemàtiques 

1. Copiar els enunciats. 

2. Subratllar els aspectes bàsics de l’enunciat. 

3. Fer, si és necessari, un esbós amb la representació del problema. 

4. Pensar una possible estimació del resultat. 

5. Fer totes les operacions i passos adients: indicar-los en el mateix exercici, realitzar les 
operacions en horitzontal i utilitzant la simbologia matemàtica adient. 

6. Escriure la resposta juntament amb les unitats. 

7. Veure si el resultat i l’estimació realitzada són semblants. 

8. Comprovar si el resultat és coherent. 

9. Cal bona presentació i bona lletra. 

 

 

3. ALUMNAT DISRUPTOR A L’AULA 

 

3.1 Actuacions prèvies a una expulsió o gestió correcta de l’aula 
 

1. Avisar l’alumne. 

2. Avisar i responsabilitzar els companys que li segueixen el joc.  

3. Situar entre companys que no li segueixen el joc. 

4. Aïllar dins de l’aula. 

5. Expulsar 5’ fora de l’aula.  

6. Expulsar (una estona) al passadís amb feina i avisar el professor de guàrdia. En tornar a entrar 

lliurar la feina feta i demanar disculpes. 
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7. Sobre l’objectiu mínim “saber estar a l’aula”: si en alguna ocasió un professor té dificultats amb un 

grup concret pot sol·licitar la presència del professor de guàrdia a l’aula per calmar la situació. 

Aquest pot continuar realitzant la seva tasca assegut en un lloc estratègic de l’aula. 

8. Avisar el tutor i trucar a casa de l’alumne/a. 

9. Feina extraordinària per fer a casa. 

10. Deixar sense esbarjo. El professor que castiga s’ha de fer càrrec de l’alumne/a. 

11. Fer venir una tarda de dilluns. 

12. Canviar a un curs superior d’1 a 3 dies, aïllat del grup i fent feina. Haurà de seguir el seu horari i 

demanar als professors quina feina ha de fer cada hora. 

13. Estada al despatx de direcció d’1 a 3 dies. Haurà de seguir el seu horari i demanar als professors 

quina feina ha de fer cada hora. 

14. Valorar un canvi de grup. 

 

3.2 Incidències sense expulsió de l’aula o amb expulsió 

1. Si es tracta d’un alumne molt disruptor i constantment obstaculitza les classes o s’encara amb els 

docents, el professorat pot posar una incidència sense expulsar l’alumne: 

 

INCIDÈNCIA SENSE EXPULSIÓ 

Professorat que posa la 
incidència 

1. Omple el full d’incidències. 
2. Lliura la incidència al tutor/a 
3. Informa la família de la incidència. 

Tutor/a 
1. Un cop està al cas de la incidència, la lliura al cap d’estudis perquè 

l’anoti en el registre d’incidències (document penjat al Drive). 

 

2. Si la incidència comporta una expulsió, se seguirà el protocol especificat a continuació: 

 

INCIDÈNCIA AMB EXPULSIÓ 

Professorat que expulsa 
1. Omple el full d’incidències i hi fa constar l’expulsió. 
2. Escriu la feina que ha de fer l’alumnat expulsat i la hi explica. 
3. Lliura el full d’incidències a l’alumnat expulsat, qui l’haurà de dur 

al professorat de guàrdia. 
4. Informa la família de l’expulsió. 

Professorat de guàrdia 
1. Deixa la incidència a la safata del tutor/de la tutora. 
2. Controla que l’alumnat expulsat realitzi la feina. 

Alumnat expulsat 
1. Lliura la incidència al professorat de guàrdia. 
2. Realitza la feina demanada i d’altra, si acaba la primera. 
3. Demana disculpes per la seva actitud. 

Tutor/a 
1. Un cop està al cas de la incidència, la lliura al cap d’estudis perquè 

l’anoti en el registre d’incidències (document penjat al Drive). 
2. Quan un alumne acumuli 3 expulsions, rebrà un càstig (venir una 

tarda a la setmana, fer ecotasques, etc.). 
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3.3 Actuacions prèvies a un suspens de la matèria per no fer deures o per mala actitud  

1. Avisar el tutor i trucar a casa informant que no treballa. 

2. Deixar l’alumne/a sense pati perquè faci la feina. 

3. Fer-lo venir un dilluns a la tarda. 

4. Altres a concretar amb l’equip docent. 

 

 

4. ACORDS INTERDEPARTAMENTALS 

 

4.1  Acords interdepartamentals bàsics: 

- Totes les matèries científiques han de treballar i incloure com a mínim un exercici de 
RAONAR LA RESPOSTA als exàmens. 

- Activitats interdepartamentals a 2ESO:  
o Interpretacions gràfiques des de les àrees científiques i socials. 
o A matemàtiques càlculs de volum, a experimentals la densitat i a tecnologia 

pràctica del volum. 
- Operacions matemàtiques: emmarcar el resultat final. 

 
 

4.2  Acords interdepartamentals, activitats conjuntes: 

Activitats conjuntes CN – EF: 

3ESO:  

 Repàs ossos i musculatura, aprofundir en la fisiologia perquè els ossos i la 

musculatura ja s’ha treballat a EF 1ESO.  Acorden fer activitat teòrica 

relacionada sobre la fisiologia. 

 Dieta, acord d’activitat conjunta amb EF. Unitat treballada al TS de 1ESO i a 

EF. 

 Activitat pulsacions juntament amb EF. 

 Activitat anàlisi etiquetes aliments. 

 
- Els departaments de llengües catalana, castellana, anglesa i francesa es coordinaran a 

l’hora de treballar els continguts dels seus currículums. 
 

- A 2ESO Funcions des de matemàtiques i pràctiques d’Excel a tecnologia. 
 

- A 1ESO tipologies textuals des de llengües pràctica al Word a tecnologia. 
 
 

4.3 Acords interdepartamentals, primeres sessions: 

Sessions zero primeres setmanes de curs:  
Tecnologia: llibre d’història per treballar les escales, treball amb regle i compàs. 
Història i geografia: situació. 
Matemàtiques: a 1ESO interpretació funcions, a 2ESO i 3ESO estadística 1r tema. 
Tutoria/tecnologia (1ESO): explicar com funciona el mail, el drive, el Moodle. 
Tutoria: explicació de la programació marc. 
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4.4 Acords interdepartamentals, coordinació de continguts: 

 
o EVP – MA: 

Educació visual i plàstica: (Departament de matemàtiques no treballarà) 

 1ESO: 

 Moviments al pla (simetria, rotació...) 

 Construccions de polígons i rectes notables 

 Identificar figures en volum (donar la representació plana) 

 

 3ESO: 

 Construcció de polígons 

 Transformacions geomètriques (semblança de polígons, translació, rotació i 

simetria) 

 Tangents (dibuixar-les) 

 

o MA-TEC-CN: 

 Puntuació 

Operacions cal escriure-les una a sota de l’altra, en cas contrari caldrà repetir-les. 

Descuit d’unitats:  0.25/1 

Error de càlcul:  0.1 

Error de concepte:  0.25 

Matemàtiques: 

 1ESO: 

 Treballarem l’àlgebra utilitzant diferents incògnites, no només la X, així els 

facilitem la resolució de fórmules de tecnologia i experimentals. Preparar o 

demanar exercicis a tecnologia on s’apliqui l’àlgebra perquè vegin 

l’aplicabilitat. 

 Treballarem les funcions a primer i les interpretacions gràfiques. Anirà bé  

per experimentals. 

 Unitat de mesura: x10,  :100 i en comptes 1 dm3 = 1L farem 1m3 = 1000 L 

 Fer demostracions: buscar el nombre π amb cordó sabata, un cub + 1L H2O, 

volum: 1/3 part con i piràmide 

 2ESO: 

 Unitats de mesura: factors de conversió, notació científica 

 Percentatges a finals 2ESO han de dominar l’equivalència tant per cent, 

fracció. Ho necessiten a socials. 

 Estadística 1r tema. 

 3ESO: 

 Calculadora sessió zero. 

 Estadística 1r tema. 

 

o TEC-EVP: 

Tecnologia: 

 1ESO: 
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 Ús de les eines de dibuix per mesurar angles, traçar rectes paral·leles i 

perpendiculars, arcs i circumferències. Activitats lligades a visual i plàstica. 

 Escales, finals del primer trimestre. 

 Treballarem els sistemes de representació (vistes ortogonals i perspectives) 

i el desenvolupament de figures. Activitats lligades a visual i plàstica. 

o CS-CN 

Socials: 

 1ESO: 

 1r i 2n trimestre història, 3r trimestre geografia: l’univers i escales. A 

ciències experimentals no faran l’univers perquè el treballen a socials. 

 

o DEPARTAMENTS DE LLENGÜES  

 Prova de lectura en veu alta (1 minut per alumne) i classificació de cadascun en un 

nivell determinat. El professorat realitzarà una prova on s’avaluarà la 

fluïdesa, la velocitat, els errors de lectura. Aquestes proves es realitzaran a 

principi i a final de curs. El resultat es registrarà en una graella d’avaluació. 

 Realització d’exposicions orals amb els mateixos criteris (com es fa i com 

s’avalua). 

 Per fomentar l’excel·lència entre l’alumnat, en les proves d’avaluació es 

descomptaran 2 punts per faltes d’ortografia a les matèries de català i castellà. 

 

o DEPARTAMENTS DE LLENGÜES AMB ALTRES DEPARTAMENTS 

 Treball conjunt de les diferents tipologies textuals. 

 Proposta als diferents departaments: full avaluació exposicions orals. 

 Per fomentar l’excel·lència entre l’alumnat, en les proves d’avaluació es 

descomptarà puntuació per faltes d’ortografia: 1 punt (recuperable) a totes les 

matèries. Cada professor explicarà a l’alumnat quina feina complementària haurà 

de presentar per recuperar el punt perdut. 

  

4.5 Acords de puntuació departaments: 

 Emmarcar el resultat final. 

 Operacions cal escriure-les una a sota de l’altra, en cas contrari caldrà 

repetir-les. 

 Descuit d’unitats:  0.25/1 

 Error de càlcul:  0.1 

 Error de concepte:  0.25 
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5. BONES PRÀCTIQUES 

 

Acords que formen part dels trets distintius del PEC i del professorat de l’Institut Ermessenda: 

 L’alumnat no podrà sortir al passadís entre classe i classe. Sempre ha d’estar dins de la seva 

aula. 

 

 Sota cap concepte es pot utilitzar el mòbil a l’hora de l’esbarjo.  S’usarà excepcionalment a 

l’aula o durant una sortida sempre que hi hagi una activitat pedagògica que ho justifiqui i la 

supervisió del docent. 

 

 Guàrdies: 

 
- Guàrdies de primera hora: cal estar a la porta d’entrada, donar el bon dia a l’alumnat i 

romandre a consergeria entre 5 i 10’ per saber qui arriba tard. 

 

- Guàrdies d’última hora: cal baixar a l’entrada del centre per assegurar que la sortida 

transcorri amb normalitat, i fer un cop d’ull ràpid a les proximitats del centre i comprovar 

que l’alumnat del sector est puja al bus. 

 

- Les guàrdies són d’1h sencera (no compartides) on es prioritzarà el professor del mateix 

departament o departament compatible. Durant aquesta hora l’alumnat ha de fer la feina 

que el docent absent ha deixat.  

 
- El docent que deixa la guàrdia, sempre que sigui possible, haurà de parlar amb els 

companys que el cobriran per aclarir-los  què han de fer. 

 
- Durant la guàrdia cal fer dues rondes pels passadissos, al principi de l’hora per comprovar 

que tots els alumnes tenen un professor a l’aula i durant la guàrdia per comprovar que tot 

està en ordre. 

 
- Si s’ha de cobrir una guàrdia i la sala de professors queda buida, cal avisar a direcció. En cas 

que no hi hagi cap membre de l’equip directiu disponible, al conserge. 

 
- Sempre que hi hagi dos professors de guàrdia, i en el cas que un d’aquests sigui tutor i hagi 

d’atendre pares per qüestions de necessitat (tenir un grup molt nombrós, no tenir temps 

amb l’hora setmanal de reunió de pares) la guàrdia serà coberta pel professor no tutor. 

 

 Guàrdia pati: professor al pavelló, a la porta d’entrada, al pati i a la biblioteca.  

 
- Seran els encarregats de l’entrada i la sortida de l’alumnat amb ordre, controlar llistat jocs 

pati.  

 

- Només està permès baixar a la biblioteca els 10-12 primers minuts del pati per no molestar 

l’alumnat que hi està treballant. 
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- El professorat que fa classe abans del pati i a última hora han de ser els últims de sortir de 

l’aula i han de tancar els llums, la calefacció/aire condicionat i la porta. 

 
- Cal controlar que l’alumnat no desemboliqui els entrepans dins del centre i que no portin 

begudes ensucrades. 

 
- Les alumnes podran fer ús del  lavabo de davant de la biblioteca només els primers 10 

minuts de l’esbarjo i sempre abans de sortir al pati, mai quan ja hagin sortit al carrer. 

 

 Esmorzar:  

 

- Els tutors han d’avisar l’alumnat que no poden desembolicar els entrepans fins que arribin 

al pati, mai a l’aula ni per les escales, i que no es poden portar begudes ensucrades en 

general, només aigua i sucs naturals. Els professors en general han de vetllar per tal que 

l’alumnat compleixi aquestes normes. 

 

 Repartiment de concursos per cursos: 

Cada professor de la matèria i/o departament s’encarregarà de comunicar la participació a 

concursos a la coordinadora d’activitats i a l’equip docent en general, de l’organització del 

concurs i de promoure que l’alumnat escrigui la notícia per penjar al web. 

 

 Cal que tot el professorat es llegeixi, detingudament, els acords interdepartamentals de 

l’apartat 4, i n’apliqui els que afecten la seva matèria. 

 

 Diversitat. Cal que tot el professorat revisi els plans individualitzats dels alumnes que en 

tenen per assegurar que se’ls avalua segons les seves possibilitats. 

 
 Pel que fa al projecte lingüístic, es tindrà en compte els punts següents: 

 
- La llengua vehicular del centre és la llengua catalana, per tant les classes s’imparteixen en 

llengua catalana, excepte a les matèries de llengua castellana i llengua anglesa o a les 

pràctiques i jornades especials. Aquells alumnes que no se senten segurs expressant-se en 

llengua catalana sempre poden rebre reforç ATIC. 

 

- Intercanvi de cartes amb una escola bressola a Català en joc. 

 
- Projectes eTwinnings dins del pla lector en llengua anglesa. 

 

- Totes les matèries realitzaran com a mínim una activitat en llengua anglesa al llarg del curs. 

 

 Coordinació optatives de 1r i 2n de català i matemàtiques: 

 

- 1r d’ESO Català en joc i El club de les mates: el docent rebrà el material o indicacions de les 

activitats a fer, cal que els demani al cap de departament. El docent de l’optativa s’ha de 

coordinar amb el  docent de la matèria instrumental corresponent per fer el suport adient. 
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- 2n d’ESO Competències bàsiques de català i matemàtiques: es resoldran les proves oficials 

de ccbb de la Generalitat dels darrers cursos. A matemàtiques sempre que sigui possible 

també es resoldran els problemes de ccbb que hi ha al llibre de 1r i 2n d’ESO. 

 
 

 Activitats per DEPARTAMENT: 

- Postals de Nadal: alumnat 1r d’ESO de Visual i Plàstica, una única postal. 

- Poema de Nadal: alumnat de 2n d’ESO a llengua catalana. 

- Decoració del centre per les festes: 3r d’ESO. 

- Vídeo Nadal: alumnat voluntari de 4t d’ESO. 


