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1. – INTRODUCCIÓ 

D’acord amb l’article 91 de la LEC, tots els centres vinculats al Servei d’Educació de 
Catalunya han de disposar de projecte educatiu. En el marc de l’ordenament jurídic, el 
projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull 
la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la 
finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament 
educatiu. El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. 

Aquest projecte educatiu estableix unes línies bàsiques que es complementen amb els 
següents documents: 

 Normes d’Organització i Funcionament 

 Projecte lingüístic 

 Pla TAC 

 Projecte del SIEI 

 Pla d’acció tutorial 

 Pla d’emergències 

 Carta de compromís educatiu 

2. – DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

2.1. Context del centre 

L’Institut Cabrils és un centre públic d’educació secundària obligatòria que va iniciar la seva 
activitat el curs 2009-2010 a les instal·lacions de Mas Maria. El curs 2016-2017 va ocupar 
l’edifici actual el qual està dimensionat per acollir tres línies d’Educació Secundària 
Obligatòria. 

Cabrils està situat al peu de la Serralada Litoral, limitant amb Vilassar de Mar, Vilassar de 
Dalt, Òrrius, Argentona i Cabrera de Mar. Ocupa una superfície d'uns 7 km2 i té una gran part 
de la població dispersa en urbanitzacions que s'enfilen pels turons del voltant i s'estenen per 
la vall. La densitat de població (1034,9 hab/Km2 - 2017) és lleugerament inferior a la del 
Maresme. 

És un municipi amb funció bàsicament residencial i amb una activitat econòmica 
fonamentalment basada en els serveis. És el tercer municipi amb renda per càpita més alta 
de Catalunya. El valor de Renda Familiar Disponible Bruta per habitant va ser el 2014 de 
122,3 respecte de Catalunya (100). El nivell d’instrucció de la població és elevat: segons 
dades de 2011 un 49% de la població major de 16 anys tenia estudis fins a segon grau i un 
40% tenia estudis universitaris. 

La seva població actualment (2017) és de 7296 habitants i està força estabilitzada des de 
l'any 2010. La població de nacionalitat estrangera és aproximadament un 10% de la total 
amb predomini d’orígens magrebí i sud-americà. El creixement vegetatiu de la població 
pràcticament és nul (43 naixements en front de 44 defuncions el 2016) de manera que el 
creixement de la població es basa bàsicament en el flux migratori. Segons dades de 2016 el 
saldo migratori intern (Catalunya-Espanya) és de 18 persones i les migracions externes són 
lleugerament positives (71 immigrants -9 de la UE- i 59 emigrants) . 
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La població infantil de Cabrils, havent passat un cicle de creixement que es va iniciar als anys 
noranta, actualment està experimentant un cert decreixement de manera que ens els 
propers anys hi haurà una baixada en el nombre d'alumnes que entraran a 1rd'ESO des de 
les escoles de primària del municipi. Cal tenir en compte també que de la població resident 
en edat escolar el curs 2016-2017 només un 52,7 % s'escolaritzen al mateix municipi (en 
front del 78,6% al Maresme). 

2.2. Ensenyaments i escolarització 

El nostre centre imparteix els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria i té 
assignades tres línies d’acord amb el mapa escolar actual de manera que té una previsió 
d’acollir un total de 12 grups. 

Els alumnes provenen majoritàriament dels dos centres públics de primària adscrits: Escola 
l’Olivera i Escola Mas Maria. 

Disposem d’una Unitat de Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI) que acull 
alumnes de Cabrils o de poblacions properes assignats pels Serveis Territorials del Maresme 
– Vallès Oriental.  

D’altra banda, tenim una relació d’adscripció amb l’Institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt 
perquè els alumnes que acrediten l’ESO puguin seguir estudis de Batxillerat.  

2.3. Missió 

L’Institut Cabrils, com a centre públic català, es defineix com inclusiu, laic i respectuós amb 
la pluralitat. 

La nostra finalitat principal és la formació de persones que puguin viure, conèixer i integrar-
se al món de manera autònoma, amb criteri propi i d’acord amb els valors de la llibertat, la 
tolerància i la solidaritat.  

Per aquesta finalitat cercarem sempre la formació integral de la persona, tant en l’aspecte 
instructiu d’adquisició de coneixements i competències com en l’aspecte formatiu de 
desenvolupament personal. 

2.4. Visió 

L’Institut Cabrils vol ser un centre on: 

a. S’ofereixi un ensenyament de qualitat per aconseguir uns bons resultats educatius i 
acadèmics que permetin que els alumnes es puguin orientar cap a estudis posteriors 
i/o cap a una inserció laboral amb garanties. 

b. Es doni una correcta atenció a la diversitat dels alumnes atenent els seus diferents 
ritmes d’aprenentatge i potenciant les seves capacitats. 

c. Es fomentin els hàbits de treball i estudi autònoms de l’alumnat que els permetin 
adquirir i consolidar nous aprenentatges. 

d. Es desenvolupin estratègies de treball cooperatiu que permeti als alumnes abordar 
tasques complexes treballant en grup. 

e. Es promogui una actitud crítica, dialogant i responsable davant de la realitat que ens 
envolta per aconseguir formar persones lliures, tolerants i solidàries essent 
coneixedors dels seus drets i de les seves obligacions.  
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f. S’utilitzin les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge, garantint l’adquisició i 
actualització constant de la competència digital tant per part de l’alumnat i com del 
professorat. 

g. Existeixi un entorn de treball agradable, participatiu i motivador que faciliti la 
implicació del professorat en el funcionament del centre, que l’ajudi en la seva tasca 
docent i que afavoreixi els processos d’actualització i millora contínua necessaris per 
assolir els objectius proposats. 

h. S’ofereixi formació i eines al professorat per estimular la innovació pedagògica. 
i. Es valori la pluralitat lingüística i es potenciï l’aprenentatge de les llengües 

estrangeres. 
j. Es potenciï el valor de la cultura i de les cultures tant com el de la innovació i la 

creativitat. 

2.5. Valors 

Els principis que configuren la nostra activitat són: 

a. Qualitat pedagògica i cerca de l’excel·lència. 
b. Direcció responsable, avaluació i retiment de comptes. 
c. Dedicació i professionalitat docents. 
d. Implicació de les famílies en l’educació de l’alumnat i en el funcionament del centre. 
e. Respecte de les idees i creences dels alumnes i de llurs pares, mares o tutors. 
f. Foment de la cultura de l’esforç i del plaer pel coneixement. 
g. Transparència i participació de tota la comunitat educativa en la gestió del centre. 
h. Foment de la cultura de la mediació per afavorir relacions positives i sentiment de 

pertinença. 
i. Foment de la igualtat de gènere a través de la coeducació. 
j. Promoció de l’interès, del coneixement i del respecte pel patrimoni natural i cultural. 

2.6. Principis rectors 

D’acord amb l’article n. 2 de la Llei d’Educació de Catalunya, l’Institut Cabrils segueix els 
següents principis rectors que complementen el seu caràcter propi. 

Principis generals: 

a. El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de 
legislació vigent. 

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 de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels 
alumnes. 

e. La inclusió escolar i la cohesió social. 
f. 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. 
g. El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el 

respecte a la convivència. 
h. El respecte i el coneixement del propi cos. 
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i. El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 
j. El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 

recursos naturals i del paisatge. 
k. El foment de l’emprenedoria. 
l. La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 
m. L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 
n. El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i 

moral que vagi d’acord amb llurs conviccions. 
o. L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

Principis específics: 

a. La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i 
socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb 
un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut. 

b. La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon 
aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 

c. La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena 
integració social i laboral. 

d. L’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 
e. L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la 

constància en el treball. 
f. La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 
g. L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 
h. La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 
i. La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui 

el mitjà de transmissió. 

Principis organitzatius: 

a. El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 
b. La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat. 
c. L’autonomia de centre. 
d. La participació de la comunitat educativa. 
e. La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 
f. El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo 

possible. 
g. La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 

administracions públiques. 

3. – OBJECTIUS DEL CENTRE 

3.1. Millora de resultats educatius i atenció a la diversitat 

a. Procurar que tot l’alumnat assoleixi el màxim nivell de coneixements i competències 
d’acord amb la diversitat de capacitats i d’interessos. 

b. Mantenir una oferta curricular adaptada a les necessitats de l’alumnat i a la 
normativa vigent. 

c. Promoure el reconeixement de les intel·ligències múltiples per potenciar i 
diversificar metodologies adaptades a l’alumne. 
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d. Establir protocols i mecanismes per a una correcta inclusió de tot l’alumnat al 
funcionament del centre tenint cura de l’alumnat del SIEI i també fomentar 
l’excel·lència. 

e. Fomentar la lectura com a suport de la comprensió lectora i l’expressió escrita i 
establir estratègies de centre per promoure el gust per la lectura. 

f. Millorar l’expressió escrita a partir de treballs que potenciïn la creativitat de 
l’alumnat. 

g. Millorar l’expressió oral programant exposicions en els diferents àmbits curriculars. 
h. Introduir el treball per projectes com una estratègia educativa complementària. 
i. Aconseguir que l’avaluació tingui una funció reguladora en l’aprenentatge.  
j. Establir mecanismes de detecció al més aviat possible de les necessitats de l’alumnat 

i dels grups per tal d’oferir una resposta adequada a través de la CAD. 
k. Fomentar la valoració de la diversitat lingüística i el domini de les llengües 

estrangeres.  
l. Potenciar el treball pràctic en ciències i tecnologia. 

3.2. Cohesió social 

a. Procurar que l’institut sigui un espai d’estudi i treball amb un ambient sa i agradable 
que potenciï les relacions humanes. 

b. Assegurar una bona orientació personal, acadèmica i professional de tot l’alumnat. 
c. Vetllar per la convivència, la cohesió social i el respecte a les diferències. 
d. Fomentar la participació de l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica del centre. 
e. Potenciar la funció dels delegats i dels representants de l’alumnat al Consell Escolar 

reconeixent la importància de la seva tasca. 
f. Valorar i respectar la diversitat sexual i la identitat de gènere. 
g. Promoure la igualtat de drets i oportunitats rebutjant els estereotips discriminatoris. 
h. Promoure el diàleg i la mediació com a eina per a resoldre conflictes. 

3.3. Gestió i organització del centre 

a. Consolidar i adaptar en cada moment l’estructura organitzativa del centre per 
aconseguir una gestió eficaç. 

b. Elaborar i mantenir actualitzats els documents bàsics que articulen la gestió del 
centre. 

c. Avançar en la implantació i l’ús de les tecnologies de la informació en els diferents 
àmbits del centre potenciant-ne un ús saludable i socialment responsable. 

d. Mantenir una bona coordinació entre el professorat vetllant per la seva implicació en 
el funcionament del centre. 

e. Potenciar la utilització del plataformes digitals com a eina de treball amb l’alumnat. 
f. Utilitzar una plataforma telemàtica que permeti millorar la gestió general de la 

informació del centre per part del personal docent i no docent i que faciliti la 
comunicació entre el centre i les famílies. 

g. Vetllar perquè les instal·lacions i els equipaments del centre siguin els adequats i que 
estiguin en bon estat de manteniment. 

h. Vetllar per la implicació del personal d’administració i serveis en la presa de 
decisions sobre les seves tasques per mantenir un bon nivell d’eficàcia. 

i. Estabilitzar l’oferta de sortides i activitats de tutoria. 
j. Consolidar el currículum optatiu a tots els nivells. 
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3.4. Relació amb l’entorn 

a. Estructurar i mantenir el web del centre com una eina prioritària de comunicació i 
projecció amb l’entorn. 

b. Potenciar les relacions amb les escoles de procedència i els centres de destinació 
dels nostres alumnes. 

c. Aprofundir amb la col·laboració amb les diferents entitats que poden interaccionar 
amb el centre. 

d. Mantenir i incrementar els vincles de col·laboració amb l’AMPA del centre. 

3.5. Altres: projectes, programes del centre. 

a. Posar en marxa i mantenir actualitzat el Projecte de Servei Comunitari. 
b. Vetllar perquè s’ofereixi un pla de formació permanent al personal del centre 

coherent amb els objectius d’aquest Projecte Educatiu i que li permeti evolucionar 
professionalment. 

c. Fomentar la participació de l’alumnat en proves, concursos i certàmens diversos. 
d. Crear i mantenir contactes i/o intercanvis culturals dels nostres alumnes amb centres 

educatius d’altres països. 
e. Participar en el projecte de Suport Vital Bàsic en tots els nivells. 
f. Dinamitzar i fomentar la pràctica esportiva en els temps d’esbarjo. 

4. – CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT 

4.1. Criteris d’organització pedagògica 

4.1.1. Criteris generals 

Els objectius bàsics que ens plantegem assolir mitjançant la nostra acció pedagògica són: 

 La millora dels resultats educatius 

 L’enfortiment de la cohesió social 

Per aquest motiu l’organització pedagògica del centre seguirà els següents criteris generals: 

1. Coordinació docent per nivells  

L’equip docent de cada nivell estableix criteris comuns de funcionament pel que fa a 
aspectes pedagògics i didàctics de l’alumnat (organització de les aules, criteris comuns de 
treball, etc.) i realitzant el seguiment de l’alumnat en tots aquells aspectes referits a ritme 
de treball, assistència, comportament, rendiment acadèmic, etc. 

2. Coordinació per departaments 

Els departaments didàctics concreten els projectes curriculars, les eines per al 
desenvolupament competencial, els criteris d’avaluació, els criteris de qualificació i 
recuperació, les mesures de reforç i d’atenció a la diversitat, etc.  

3. Foment de l’aprenentatge significatiu 

Introduïm metodologies amb enfocament globalitzat en les diferents matèries i/o 
metodologies de treball per projectes per tal d’afavorir unes condicions d’aprenentatge 
motivadores que desenvolupin l’aprenentatge competencial. 

4. Assegurar l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa 
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Per tal de procurar que els alumnes assoleixin les competències bàsiques de l’etapa, els 
departaments implicats i l’equip de nivell de 4t d’ESO realitzen una anàlisi i formulen 
propostes de millora que s’han de posar en pràctica en cursos successius i al llarg de tota 
l’etapa. És indispensable aquest treball per a la millora dels resultats en les proves 
d'aquestes competències. 

5. Atenció a la diversitat 

Establim un conjunt d’estratègies i actuacions per tal d’atendre les necessitats educatives 
diverses que presenta l’alumnat i afavorir el seu èxit escolar, a través de l’atenció dins de 
l’aula ordinària, desdoblaments de grups, d’adaptacions curriculars en matèries concretes, 
de plans individualitzats, de treball cooperatiu, de programes de diversificació curricular, de 
l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, de l’atenció a l’alumnat en risc 
d’exclusió social i d’atenció a l’alumnat amb altes capacitats. 

6. Acció tutorial 

Es revisen i proposen les línies bàsiques del Pla d’Acció Tutorial (PAT) i se’n fa una valoració 
en les reunions de tutors i de coordinadors. Cal tenir present que l’acció tutorial és 
responsabilitat de tot el professorat, entesa com inherent a la mateixa funció d’educar. 

7. Potenciació de les TIC i de les TAC 

Potenciem l’ús de les noves tecnologies en les activitats d’ensenyament i aprenentatge, a 
través de la implementació del Pla TAC de centre, amb la doble finalitat d’integrar l’alumnat 
en la nova societat de la informació i d’obtenir una major riquesa de recursos pedagògics 
per assolir un aprenentatge significatiu. 

8. Aprenentatge de les llengües estrangeres 

Afavorim l’aprenentatge de llengües estrangeres reduint el nombre d’alumnes per aula en 
les hores d’anglès, en la mesura de les possibilitats organitzatives del centre, fent una oferta 
de matèria optativa de segona llengua estrangera (francès), cercant la introducció de les 
llengües estrangeres en les activitats de l'institut i fomentant l’ús de l'anglès en matèries no 
lingüístiques. 

9. Convivència 

Propiciem un ambient adequat per a poder desenvolupar les diferents activitats del centre, 
que ha de significar el respecte de les normes de convivència establertes, la relació 
respectuosa entre els membres de la comunitat educativa, la cura de les instal·lacions, etc. 
Per tal de millorar aquest aspecte, es treballarà en la elaboració d’un Projecte de 
Convivència que inclou la mediació escolar com a una de les eines per a la resolució positiva 
dels conflictes. 

10. Dimensió social 

Potenciem la valoració del fets socials que comportin una defensa o millora dels drets 
humans i del progrés col·lectiu de la societat. Fomentem els valors propis de l’individu i 
d'una societat democràtica, és a dir, el respecte a un mateix i als altres, l’actitud dialogant, 
proporcionant els elements necessaris d'anàlisi i crítica a fi d'obtenir una formació integral 
dels alumnes. Aprofundirem en l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i 
el respecte a la diversitat de cultures, eliminant actituds de rebuig i discriminatòries. 
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11. Relacions amb l’entorn 

Establim relacions amb les diferents institucions de l’entorn (ajuntament, universitats, 
empreses, etc.), ja sigui a través dels recursos proporcionats per aquestes, ja sigui a través 
de convenis de col·laboració per tal de facilitar un millor funcionament del centre i oferir 
oportunitats per al nostre alumnat. 

12. Coordinació primària-secundària 

Incrementem els vincles de col·laboració amb les escoles i institut amb els que adscrits per 
afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges de l’alumnat. 

13. Implicació de les famílies 

Cerquem i facilitem la implicació de les famílies com un factor imprescindible en l'educació 
integral dels nois i noies del nostre centre. 

14. Places estructurals específiques de professorat 

Estudiarem la definició i determinació de places estructurals específiques de professorat 
vinculades a aquest PEC i/o al Projecte de direcció: Perfil lingüístic (especialitat en llengua 
estrangera amb metodologia AICLE), Competència digitals en ús i aplicació de TIC/TAC, 
Atenció a la diversitat de l’alumnat, Lectura i Biblioteca escolar, Docència amb dos 
especialitats docents i Metodologia amb enfocament globalitzat. 

4.1.2. Projecte curricular 

El projecte curricular que desenvolupem al nostre centre, seguint la normativa vigent, 
queda detallat a l’annex 1. 

Mantenim els desdoblaments oficials: una hora de treball pràctic al laboratori o taller per les 
matèries de l’àmbit científico-tecnològic sempre que hi hagi més de vint alumnes a l’aula i 
com a mínim una hora per les classes de primera llengua estrangera. 

4.1.3. Atenció a la diversitat 

Atenem  la diversitat de capacitats i d’interessos de l’alumnat mitjançant diferents  recursos: 

1. Agrupació d’alumnes 

Tots els grups seran heterogenis tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge de 
l’alumnat, preservant-hi sempre l’existència de bons models.  

2. Desdoblaments en les matèries instrumentals 

Les matèries de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Matemàtiques i 
Anglès baixen la ràtio d’alumnes - professors per tal d’atendre d’una manera més 
individualitzada l’alumnat amb diferents competències i ritmes d’aprenentatge.  

3. Oferta de matèries optatives d’orientació 

L’oferta de matèries optatives permet que en cada nivell existeixi una matèria d’orientació 
dirigida als alumnes que necessiten una atenció especial per organitzar-se i per assolir les 
competències bàsiques. 

4. Atenció psicopedagògica 

Ens permet respondre de manera individualitzada o en petit grup els alumnes que 
presenten majors dificultats d’aprenentatge, així com atendre les necessitats puntuals que 
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requereixin una actuació immediata i que afectin qualsevol alumne del centre. El 
professorat d'orientació educativa, el professorat al càrrec del SIEI i el personal d’atenció 
educativa (també al càrrec del SIEI) treballen de forma coordinada amb el suport de l'Equip 
d'Assessorament Psicopedagògic (EAP). La CAD, en les seves reunions setmanals, coordina i 
avalua aquestes actuacions.  

5. Atenció individualitzada 

S’ofereix una resposta individualitzada més específica a les necessitats dels alumnes que 
presenten les següents singularitats:  

a. Alumnat amb dictamen que té un seguiment de la CAD del centre (SIEI, NEE). 
b. Alumnat amb matèries pendents de cursos anteriors. 
c. Alumnat que ha hagut de romandre més d’un any al mateix curs. 
d. Alumnat, detectat per l’equip de nivell, que té dificultat en els aprenentatges i/o en 

l’organització del seu treball i alumnes conductuals i absentistes. 
e. Alumnat nouvingut amb un nivell de català o castellà insuficients. 
f. Alumnat amb convalidacions (música, dansa o esport). 
g. Alumnat que participa en el projecte FORMA’T. 
h. Alumnat amb altes capacitats. 

El coordinador pedagògic, el professor d’orientacio educativa i el tutor de cada grup 
coordinen la redacció i l’aplicació dels plans individualitzats que s’acorda seguir en els casos 
d’alumnes que necessiten tractament individualitzat. Com a mínim es dedicarà una reunió 
de nivell per avaluació per fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb atenció 
individualitzada.  

6. Projecte de diversificació curricular 

El Projecte Forma’t comença a l’inici de curs i combina hores de pràctiques en entitats 
concertades i classes ordinàries. L’objectiu final és oferir la possibilitat d’acreditació de la 
ESO a l’alumnat de 4t amb dificultats greus d'aprenentatge després d'haver exhaurit altres 
mesures ordinàries dins el centre. Aquests alumnes hauran de ser proposats per l'equip 
docent. 

7. Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) 

L'objectiu principal del suport a l’educació especial al centre és l’adquisició de les 
competències necessàries perquè els alumnes assoleixin el màxim d'autonomia personal i 
social, per la qual cosa és imprescindible que la formació es desenvolupi en un àmbit 
inclusiu. El funcionament del SIEI del nostre centre està definit per un projecte específic. 

4.1.4. Ensenyament de les llengües estrangeres 

En el nostre centre s’estudia l’anglès com a primera llengua estrangera i s’ofereix el francès 
com a segona llengua estrangera. 

Per tal de potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres realitzem les següents 
accions: 

 Desdoblaments de dues hores en l’horari d’anglès per tal de reduir el nombre 
d’alumnes per aula facilitant, d’aquesta manera, les activitats de comprensió i 
expressió oral o qualsevol altre aspecte que calgui reforçar. 

 Foment de l’expressió escrita en llengua anglesa. 
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 S’ofereix l’opció als alumnes de francès d’inscriure’s a les proves DELF. 

 Introducció d’activitats i recursos en llengües estrangeres en les matèries no 
lingüístiques. 

4.1.5. Acció tutorial 

Les actuacions en relació amb la tutoria individual i de grup persegueixen els següents 
objectius: 

1. Objectius generals  

a. Facilitar l’adaptació de l’alumnat, especialment d’aquell que s’hi incorpora per 
primera vegada. 

b. Efectuar el seguiment individual de l’evolució del procés educatiu dels alumnes i dels 
seus resultats acadèmics i ajudar-los en la seva maduració com a persones i a 
entendre i assumir els canvis físics i psicològics propis de l’etapa d’educació 
secundària.  

c. Efectuar l’orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes.  
d. Facilitar la cooperació educativa entre els professors i les famílies i informar-les de 

l’evolució del procés educatiu dels alumnes i dels seus resultats acadèmics. 
e. Recollir i donar resposta a les necessitats d’informació i de formació del professorat 

per a les funcions que han d’assumir com a tutors. 

2. Objectius específics 

Respecte de l’alumnat: 

a. Ajudar-los a conèixer el funcionament de l’Institut, a acceptar-ne les normes de 
convivència i col·laborar en el seu compliment per tal d'aconseguir un bon clima de 
centre. 

b. Aconseguir que es coneguin millor personalment i que assumeixin la seva evolució 
física i psicològica.  

c. Potenciar la convivència, el respecte i la tolerància envers tots els membres de la 
Comunitat Educativa, valorant el diàleg com a eina fonamental per a la resolució de 
conflictes. 

d. Promoure activitats entre iguals que afavoreixen el procés d’ensenyament – 
aprenentatge. 

e. Motivar la participació en les activitats que proposi l’Institut: sortides, concursos, 
celebracions, activitats extraescolars, etc.  

f. Crear hàbits de respecte a les instal·lacions i el material escolar comunitari o 
particular.  

g. Informar-los de les alternatives d’estudis quan acabin l’ESO, i orientar-los en funció 
dels seus interessos i capacitats.  

h. Recollir les propostes i valoracions dels alumnes referents a la seva educació i 
convivència de l’institut, i al seu funcionament. 

Respecte de les famílies  

a. Informar les famílies del funcionament de l’Institut. 
b. Informar les famílies de la situació acadèmica i personal del seus fills. 
c. Afavorir la participació en els processos de presa de decisions de l’alumnat en relació 

al seu currículum i en el seu seguiment. 
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d. Orientar-los sobre el procés de formació dels seus fills. 

Respecte del professorat de l’Equip Docent 

a. Prendre les decisions sobre un eventual canvi de grup de l’alumne al llarg del curs i 
per a la confecció dels grup del curs següent.  

b. Prendre les decisions sobre les mesures d’atenció a la diversitat que pugui necessitar 
l’alumne.  

c. Conèixer i contribuir a millorar el continguts de la matèria de tutoria. 
d. Vetllar per la bona convivència a l'Institut. 

4.1.6. Cultura i valors 

L’àmbit de cultura i valors és essencial per al desenvolupament de la dimensió social de 
l’alumnat.  

1. Cultura i Valors Ètics / Religió 

Els alumnes poden fer l’opció de cursar Cultura i Valors Ètics o Religió. Ambdues matèries 
estan programades al llarg de tota l’etapa perquè els alumnes, d’acord amb la seva 
maduresa personal, vagin assolint gradualment els objectius que es proposen. Dintre de 
l’opció Religió s’estudia la història i la cultura de les religions de forma globalitzada perquè 
l’alumnat pugui adquirir una visió general del fenomen religiós. Es treballa amb un nombre 
reduït d’alumnes per realitzar discussions i debats en grup ja que aquesta metodologia és 
essencial per adquirir les competències vinculades a aquestes matèries. 

2. Servei comunitari 

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i 
ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la 
comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici 
actiu de la ciutadania. 

El servei comunitari forma part de la programació curricular de diverses matèries de quart 
d’ESO d’acord amb el pla anual de centre. Així, comprèn una part d’aprenentatge vinculada 
al currículum que es realitza dins l’horari lectiu (10 hores) i un servei actiu a la comunitat (10 
hores) que s’ha de dur a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat 
amb què es col·labori i dels criteris organitzatius del centre.  

4.1.7. Recursos educatius 

1. Ordinadors a l’aula 

El nostre centre, d’acord amb el Pla TAC, ha fet una aposta decidida per introduir els 
ordinadors personals a l’aula com un recurs pedagògic complementari però molt important 
perquè l’alumnat assoleixi un bon nivell en la competència digital i com a motor de 
renovació pedagògica en la resta de competències. 

Els objectius bàsics d’aquesta actuació són: 

a. Potenciar l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement, 
enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI.  

b. Educar l’alumnat en la competència digital.  
c. Convertir l’ordinador en una eina personal de treball de l’alumne.  
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d. Substituir parcialment els llibres de text en paper per llibres de text electrònics per a 
l'alumnat. 

e. Mantenir actualitzat el maquinari i el programari del centre. 

És per aquest motiu que es demana que els alumnes tinguin un ordinador personal com un 
dels elements necessaris del material pedagògic propi i, des del centre, es subministra tota 
la infraestructura necessària perquè aquest ordinador pugui estar connectat a la xarxa local i 
a Internet. 

2. Llibres de text i de lectura 

Complementàriament als recursos digitals, pensem que és també molt important que els 
nostres alumnes utilitzin llibres en format de paper perquè la seva formació sigui completa. 
És per això que part de les matèries treballaran amb llibres de text tradicionals i 
recomanaran llibres de lectura. De la mateixa manera, les matèries que treballen amb llibres 
digitals també poden utilitzar altres recursos en les seves activitats lectives. 

3. Jocs educatius 

Utilitzem i creem jocs didàctics per treballar de manera més lúdica alguns aspectes del 
currículum. 

4. Treball pràctic al taller i laboratori 

Les matèries de ciències experimentals i de tecnologia desdoblen les classes una hora 
setmanalment per anar al laboratori / taller amb grups reduïts (de menys de 20 alumnes) 
per fer treball pràctic i manipulatiu, per tal d’assolir les competències en aquest aspecte tan 
important en aquestes matèries.  

5. Sortides i activitats complementàries 

La programació de sortides i d’activitats complementàries és un recurs molt important per 
l’educació globalitzada i transversal de l’alumnat. Cada curs es planifiquen activitats i tallers 
de tutoria, sortides i activitats relacionades amb diverses matèries durant l’horari lectiu i les 
següents sortides de més d’un dia: 

 Esquiada a 1r d’ESO 

 Treball de síntesi de 2n d’ESO 

 Viatge final d’etapa a 4t d’ESO 

Es vetlla perquè el nombre de sortides diàries sigui equilibrat respecte dels diferents cursos i 
també al llarg del calendari del curs. 

6. Educació Física 

Les classes d’Educació Física es realitzen normalment a la pista del centre o al Pavelló 
Poliesportiu Municipal. Atès que el centre no disposa de gimnàs ni de vestidors a l’edifici de 
l’institut i que segons un conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament cal 
utilitzar el Pavelló Poliesportiu Municipal com a aula d’Educació Física estem autoritzats per 
una resolució de la directora dels Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental del 10 
d’octubre de 2016 a que els alumnes es desplacin al poliesportiu municipal acompanyats 
únicament pel professor d’Educació Física o pel professor específicament designat a aquest 
efecte. 
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4.1.8 Criteris sobre avaluació, promoció i superació de l’etapa 

L'avaluació de l’alumnat té la finalitat de regular el procés d'aprenentatge i comprovar el 
grau d'assoliment de les competències dels àmbits, d'acord amb els ritmes i capacitats 
d'aprenentatge dels alumnes.  

Els processos d'avaluació han de permetre que tant els professors com els alumnes puguin 
conèixer el procés d'aprenentatge, identificar els avenços, les dificultats i els errors que 
sorgeixen al llarg del procés educatiu i prendre les decisions oportunes per regular-lo. Unes 
d’aquestes decisions són les de promoció de curs i superació de l’etapa. 

Els criteris generals que es segueixen en l’avaluació de l’alumnat i en les preses de decisió de 
promoció i de superació de l’etapa estan recollits en l’annex 2 d’aquest document. 

 

4.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió 

4.2.1. Criteris generals 

Els diferents òrgans de gestió conformen i representen la comunitat educativa. És essencial 
que treballin de forma coordinada per aconseguir un bon funcionament del centre. Per 
aquest motiu serà important observar els següents criteris: 

1. Lideratge distribuït 

L’equip directiu no és el responsable únic de la dinàmica del centre. Cal distribuir la 
responsabilitat de forma que es promogui la participació compartida de tota la comunitat 
educativa i molt especialment del claustre de professors en la gestió pedagògica i en el 
funcionament del centre. Cal potenciar els canals de lideratge, reflexió i participació a través 
dels departaments, dels equips de nivell i de l'equip de coordinació.  

2. Planificació estratègica 

És important realitzar una diagnosi objectiva de la realitat del centre, una planificació de les 
accions a realitzar i una avaluació contínua dels resultats, definint indicadors de millora, per 
tal d’assolir els objectius de millora definits en el Projecte de Direcció i en les Programacions 
Anuals.  

4.2.2. Òrgans de govern 

1. Equip directiu 

 Format per: director, cap d'estudis, secretari i coordinador pedagògic.  

 Es reuneix dues hores setmanalment en horari lectiu. 

2. Consell escolar 

 Format per 18 membres: 
o Director 
o Cap d’estudis 
o Representant de l’Ajuntament 
o Representants del professorat (6) 
o Representants dels pares/mares dels alumnes (3) 
o Representant de l’AMPA 
o Representants de l’alumnat (2) 
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o Representant del personal d’administració i serveis (1) 
o Representant del personal d’atenció educativa (1) 
o Secretari 

 Es reuneix bimensualment i a inici i final de curs 

 Comissions del Consell Escolar: 
o Comissió de convivència 
o Comissió econòmica 
o Comissió permanent 

3. Claustre de professors 

 Format per tot el professorat assignat al centre.  

 Es reuneix a l’inici i al final de curs i, al menys, un cop cada avaluació. Quan cal es 
convoquen reunions de professors informatives o de coordinació. 

4.2.3. Òrgans de coordinació 

1. Caps de departament didàctic 

 Hi ha nou departaments amb els seus caps respectius 
o Humanitats 
o Llengua catalana i literatura 
o Llengua castellana i literatura 
o Llengües estrangeres 
o Expressió 
o Ciències experimentals 
o Tecnologia 
o Matemàtiques 
o Orientació educativa 

 Es reuneixen setmanalment dintre de l'horari lectiu. 

2. Altres coordinacions 

 Coordinadors de nivell (un per a cada curs) 

 Coordinador TIC 

 Coordinador d’activitats i serveis 

 Coordinador de prevenció de riscos laborals 

 Coordinador LIC 

4.2.4. Altres òrgans de funcionament 

1. Comissió de coordinació 

Cal remarcar el seu caràcter de coordinació horitzontal (equips de nivell i tutories). La seves 
reunions seran setmanals i dintre de l'horari lectiu. Intervenen en la reunió tots els 
membres de l'equip directiu, excepte el secretari, i els coordinadors de nivell. La coordina la 
coordinadora pedagògica. És el nexe entre l'equip directiu, els tutors i els equips de nivell. La 
tasca dels coordinadors és central perquè la informació flueixi en els dos sentits. 

2. Comissió de convivència 

Estarà integrada en la comissió de coordinació ja que és essencial la implicació dels 
coordinadors de nivell en la detecció de problemes, propostes de resolució i la decisió 
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d'actuacions en aquest aspecte. Es reuneix setmanalment i s’informa regularment el 
representant del sector dels pares/mares al consell escolar demanant la seva col·laboració 
sempre que sigui necessari. 

3. Equips de nivell 

Professorat del mateix nivell coordinats pel coordinador de nivell corresponent. Es 
reuneixen fora de l'horari lectiu (a la tarda). Es procura que les reunions siguin quinzenals 
per a cada nivell. 

4. Equips de tutors 

Tutors d'un mateix nivell coordinats pel coordinador de nivell. Es reuneixen setmanalment 
dintre de l’horari lectiu. 

5. Comissió pedagògica 

El seu caràcter és principalment vertical (àrees i departaments). És el punt de trobada entre 
l'equip directiu (director i cap d'estudis) i els caps de departament. Té una hora reservada 
en l'horari lectiu. Es reuneix quinzenalment com a mínim. És important la coordinació 
d'aquesta comissió amb la SIEI per programar el contingut curricular i les estratègies 
educatives d'aquesta unitat. 

6. Departaments didàctics 

L'estructura de departaments és l'expressió bàsica de l'estructura vertical del centre. La seva 
funció principal és programar i donar coherència a totes les actuacions didàctiques de les 
matèries que imparteixen els professors assignats al departament. El departament també 
vetlla perquè el material pedagògic al seu càrrec sigui l’adequat i estigui en bones 
condicions per poder impartir les matèries. Es reuneixen setmanalment dintre de l’horari 
lectiu. 

7. Comissió d'atenció a la diversitat 

La seva funció és fer el seguiment individualitzat de casos i coordinar les actuacions a dur a 
terme amb els tutors i els equips docents. Està formada per la coordinadora pedagògica, la 
professora d'orientació educativa i la professional de l'EAP que intervé al centre. Un o dos 
cops al mes, s'hi incorpora la tutora de la SIEI per tractar temes relacionats amb aquesta. De 
forma periòdica, es fa una reunió amb l'educadora Social de l'Ajuntament. La comissió es 
reuneix setmanalment en horari lectiu. 

SIEI (Suport Intensiu per a l’Educació Inclusiva) 

Les professionals que atenen la SIEI (psicopedagogues i educadora) es reuneixen 
setmanalment. Tanmateix, assisteixen a les reunions d'equip docent i es coordinen amb els 
professors i/o caps de departament de les diferents matèries que cursen els alumnes amb 
dictamen SIEI. 

4.3. Projecte lingüístic 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) forma part del Projecte Educatiu del Centre i és el marc 
de referència de la gestió de les llengües en el nostre institut. Per tant, s’adreça a tota la 
comunitat educativa i ha de ser compartit i conegut per les famílies, per l’alumnat, pel 
personal no docent i, evidentment, pel professorat. 

El nostre PLC es basa en dos eixos fonamentals: 
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En primer lloc, es basa en el fet que el català és la llengua vehicular del nostre centre en tots 
els àmbits:  pedagògic (docent i educatiu), de gestió institucional, humà i de serveis, i 
administratiu. 

En segon lloc, el nostre objectiu és potenciar al màxim les competències plurilingües del 
nostre alumnat. Per això, i seguint els currículums escolars de Catalunya, el nostre objectiu 
és que els nois i les noies, en acabar l’etapa de secundària obligatòria: 

 Dominin, tant a nivell formal com informal, el català, llengua vehicular, de cohesió i 
d’aprenentatge. 

 Dominin de la mateixa manera que el català, el castellà, especialment en els seus 
usos més formals. 

 Coneguin una o dues llengües estrangeres (anglès com a primera llengua i francès 
com a  segona llengua) per tal d’esdevenir usuaris i  capaços de comunicar-s’hi  i 
accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. 

 Tinguin una actitud oberta, respectin les llengües i cultures presents en l’entorn on 
viuen i s’hi interessin. 

 Usin un llenguatge no sexista ni androcèntric. 

5. – AVALUACIÓ 

5.1. Mecanismes d’avaluació 

L’avaluació de la marxa del centre és imprescindible per assolir gradualment la millora del 
funcionament en tots els seus àmbits. Aquesta avaluació ens ha de permetre: 

 Reflexionar sobre com s’estan desenvolupant els processos i quins resultats 
s’obtenen 

 Decidir en quins punts hem d’incidir per millorar aquests processos i resultats. 

Els mecanismes per dur a terme aquesta avaluació són: 

a) Plans anuals i les seves memòries corresponents 

En general els plans anuals proposen uns objectius i les memòries expressen el grau 
d’assoliment i les propostes de millora. 

b) Pla d’avaluació interna de centre 

Cada curs es definirà un objecte d’avaluació consensuat d’algun àmbit del centre, fer un 
diagnòstic i arribar a unes propostes de millora. 

c) Avaluació del resultat final del període de direcció 

Al final de cada període de direcció caldrà analitzar el grau d’assoliment dels objectius 
proposats utilitzant indicadors objectius. 

5.2. Indicadors de progrés 

Cal analitzar una sèrie d’indicadors per poder conèixer el grau de progrés en els diferents 
àmbits de l’activitat del centre. Tot seguit fem una exposició d’aquests indicadors. 

5.2.1. Indicadors de context 

Títol Fórmula Font Tipus 
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N. Grups  Direcció Num 

N. Alumnes  Direcció Num 

Índex famílies assoc AMPA (Fam assoc AMPA/Fam totals)*100 Secretaria % 

Índex famílies amb aportacions 
activitats extraescolars 

(Fam amb aportacions/Fam totals)*100 Secretaria % 

Índex alumnes nee – A (amb 
dictàmen) 

(alm nee A/alm totals)*100 Direcció % 

Índex alumnes nee – B (SCD)  (alm nee B/alm totals)*100 Direcció % 

Índex alumnes nee – C (NISE) (alm nee C/alm totals)*100 Direcció % 

Índex alumnes nacionalitat 
estrangera – sense DNI 

(alm estrangera/alm totals)*100 Secretaria % 

Índex ajuts ESO (beques llibres i 
material) 

(alm becats/alm totals)*100 Secretaria % 

Índex alumnes 4
t
 amb PDC (Prog 

Divers Curr) 
(alm 4

t
 PDC/alm 4

t
 totals)*100 Coord Ped % 

Índex alumnes 1
r
 amb PI (alm 1

r
 PI/alm 1

r
 totals)*100 Coord Ped % 

Índex alumnes 2n amb PI (alm 2n PI/alm 2n totals)*100 Coord Ped % 

Índex alumnes 3r amb PI (alm 3r PI/alm 3r totals)*100 Coord Ped % 

Índex alumnes 4t amb PI (alm 4t 
r
 PI/alm 4t totals)*100 Coord Ped % 

Índex mobilitat alumnat ((baixes + altes)/alm total)*100 – 1/10-31/5 Secretaria % 

Índex mobilitat professorat ESO (prof incorporat/prof total)*100 Direcció % 

Índex de demanda de places a 1r (Sol·licituds de preinscripció a 1r ESO/ places 
ofertes )*100 

Director % 

Índex de traspàs d'alumnes de les 
escoles adscrites (per escola i total) 

(Sol·licituds de preinscripció a 1r ESO de les escoles 
adscrites / alumnes de 6

è
 de les escoles )*100 

Director % 

 

5.2.2. Indicadors de resultats acadèmics 

Títol Fórmula Font Tipus 

Índex de promoció 1r, 2n i 3r 
 
Final juny i setembre 

(Nombre d’alumnes que promocionen en aval. final 
contínua o aval. extraordinària / total d’alumnes 
avaluables) * 100 

Cap estudis % 

Graduació 4
t
 

 
Final juny i setembre 

(Nombre d’alumnes que es graduen en aval. final 
contínua o aval. extraordinària / total d’alumnes 
avaluables) * 100 

Cap estudis % 

Superació de matèries per cursos 
(1r, 2n, 3r i 4t) 
 
Per a totes les matèries 
 
Final juny i setembre 

 (Nombre d’alumnes que superen la matèria (en 
aval. final contínua o aval. extraordinària) / total 
d’alumnes avaluables)*100 
 
(inclosos els alumnes de cursos superiors amb la 
matèria pendent) 

Cap estudis % 

Índex alumnes que superen les 
proves externes de 4

t
 per 

competències: Català, Castellà, 
Matemàtiques, Anglès i Científico-

(Nombre d’alumnes amb resultats a les franges 
mitjana-baixa, mitjana-alta i alta / total d’alumnes 
avaluats) *100 
 

Cap estudis % 



21 

 

tècnica 

Índex de recuperació de setembre (N. matèries aprovades a setembre/n. matèries 
pendents)*100 

Cap estudis % 

Notes mitjanes per matèries i 
nivells. 
Final juny i setembre 

(suma de notes d'una matèria/n. alumnes avaluats) Cap estudis num 

Índex abandonament estudis 
 
Per cursos 

(Alumnes del nivell respectiu d’ESO que han 
abandonat al llarg del curs/ alumnes matriculats a 
31 d’octubre)*100 
 
S’entén per alumnes que han abandonat aquells que 
decideixen desvincular-se del sistema educatiu. 

Secretaria % 

Cohesió social a partir de 
l'abandonament 

100 - (Alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t que han abandonat 
al llarg del curs/ alumnes matriculats a l’ESO a 31 
d’octubre)*100 

Secretaria % 

 

5.2.3. Indicadors de recursos 

Títol Fórmula Font Tipus 

Ràtio alumnes/professor Nombre total d’alumnes / nombre total de 
professors 

Director num 

Ràtio professors/alumne Nombre total de professors / nombre total 
d’alumnes 

Director num 

Ràtio professors/grup Nombre total de professors / nombre grups Director num 

Ràtio alumnes/grup Nombre total d’alumnes/ nombre de grups Director num 

Recursos de personal de suport 
socioeducatiu 

Hores setmanals d’atenció directa a l’alumnat Director num 

 

5.2.4. Indicadors sobre sortides i activitats 

Títol Fórmula Font Tipus 

Nombre d'activitats tutorials al 
centre per cursos 

 Coord ped num 

Nombre de sortides d'un dia per 
cursos 

 Coord ped num 

Preu total de les sortides d'un dia 
per cursos 

 Coord ped num 

Preu total de les sortides de més 
d'un dia per cursos 

 Coord ped num 

Índex d'assistència a sortides de 
més d'un dia per cursos 

(alumnes que assisteixen a la sortida/alumnes 
totals)*100 

Coord ped % 

 

5.2.5. Indicadors de funcionament i convivència 

Títol Fórmula Font Tipus 

Índexs absentisme alumnat (Alumnes ESO amb absències no justificades de Cap estudis % 
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superior 5% 
(per cursos i per trimestres) 

més del 5% de les hores lectives del trimestre / 
total alumnes ESO) *100 

Índexs absentisme alumnat 
superior 25% 
(per cursos i trimestres) 

(Alumnes ESO amb absències [justificades o no 
justificades] de més del 25% de les hores lectives 
del trimestre / total alumnes ESO) *100 

Cap estudis % 

Mitjana de retards alumnat 
primera hora 
(per grups i trimestres) 

(Nombre de retards del trimestre / total alumnes) 
 

Cap estudis num 

Mitjana de faltes assistència 
alumnat 
(per grups i trimestres) 

(Nombre de faltes [justificades i no justificades] del 
trimestre / total alumnes) 
 

Cap estudis num 

Índex absentisme professorat 
(sense substitució) 

Hores lectives d’absència/ (nombre de 
prof.*setmanes lectives*hores lectives setmanals 
del professorat))*100 

Director % 

Índex absentisme PAS  
(sense substitució) 

Hores d’absència/ (nombre de prof.*setmanes 
lectives*hores setmanals del PAS))*100 

Director % 

Mitjana de faltes (lleus, greus i 
molt greus) 
(Per grups i trimestres) 

(Nombre de faltes del trimestre / total alumnes) Cap estudis num 

Mitjana d'expedients disciplinaris 
instruïts 
(Per cursos i trimestres) 

(Nombre d'expedients del trimestre / total 
alumnes) 

Cap estudis num 

Concentració d'expedients 
disciplinaris 

(Nombre d'expedients / total alumnes 
expedientats) 

Cap estudis num 
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ANNEXOS 

Annex 1: Projecte curricular 

La distribució horària setmanal de les diferents matèries del currículum és la següent: 

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

Llengua Catalana 3 3 3 3 

Llengua Castellana 3 3 3 3 

Llengua Anglesa 3 4 3 3 

Ciències Socials 3 3 3 3 

Cultura i valors ètics / Història de les 
religions 

1 1 1 1 

Educació Física 2 2 2 2 

Visual i Plàstica 2 0 2 0 

Música 2 2 0 0 

Matemàtiques 3 4 4 4 

Biologia i Geologia 3 0 2 0 

Física i Química 0 3 2  

Tecnologia 2 2 2  

Tutoria 1 1 1 1 

Optatives 2 2 2 10 

Treball de Síntesi (1) (1) (1)  

Projecte de Recerca    (1) 

Hores totals 30 30 30 30 
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Annex 2: Avaluació, promoció i acreditació de l’etapa 

NORMATIVA APLICABLE: 

1. Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria. 

2. Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària 
obligatòria. 

CONCEPTES GENERALS SOBRE L’AVALUACIÓ 

Criteris generals d’avaluació 
1. L'avaluació pren com a referència els diferents elements que integren el currículum. Les 
competències que determina el Decret 187/2015, de 25 d'agost, són els objectius 
d'aprenentatge que han d'assolir els alumnes al final de l'etapa i es concreten en els criteris 
d'avaluació establerts per a cada curs per a totes les matèries i àmbits. 

2. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria és 
global, contínua i diferenciada segons les matèries i el professorat l’avalua tenint present 
els diferents elements del currículum. 

3. Els criteris d’avaluació de les matèries són un referent fonamental per determinar el grau 
d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de cada matèria. 

4. L’equip docent, coordinat pel tutor del grup, actuarà de manera col·legiada en tot el 
procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin. 

5. L’avaluació de l’alumnat que ha disposat de mesures específiques o extraordinàries es 
farà en relació amb aquestes mesures. 

Òrgans de coordinació didàctica (departaments) 
1. Els òrgans de coordinació didàctica, integrats pels professors de matèries o àmbits afins, 
actuaran com a òrgans col·legiats amb el lideratge del coordinador. Vetllaran per la 
coherència pedagògica de la distribució dels continguts i la priorització de les competències 
de cada àmbit al llarg de tota l'etapa de l'ESO i concretaran els criteris i els instruments 
d'avaluació de les diferents matèries segons les necessitats educatives dels alumnes i els 
criteris establerts al PEC.  

2. En el marc de la coordinació pedagògica, aquests òrgans consensuen per a cada curs de 
l'etapa la priorització de les competències dels àmbits associats a les matèries, dels àmbits 
transversals i els criteris i instruments d'avaluació que es faran servir per tal d'avaluar el 
nivell d'assoliment de les competències.  

3. Els acords presos sobre la distribució curricular i els criteris d'avaluació quedaran reflectits 
a les programacions didàctiques que es concreten a les programacions d'aula, a les actes de 
reunions i a la memòria anual.  

Equip docent  
1. L'equip docent, integrat pels professors del grup d'alumnes i liderat pel tutor o tutora, es 
reunirà periòdicament per coordinar les accions educatives i per avaluar el procés 
d'aprenentatge dels alumnes. També poden participar en aquestes reunions, tot i que no 
formen part de l'equip docent, els membres de l'equip directiu o altres professors amb 
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responsabilitats de coordinació pedagògica i altres professionals que intervinguin en el 
procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes.  

2. Cada professor aportarà informació sobre el procés d'aprenentatge dels alumnes, sobre 
el progrés en el grau d'assoliment de les competències de l'àmbit al qual pertanyen la 
matèria o matèries que imparteix i les dels àmbits transversals, i sobre l'aplicació de les 
mesures i suports per a l'atenció a tot l'alumnat.  

3. L'equip docent actuarà com a òrgan col·legiat en tot el procés d'avaluació i en l'adopció 
de les decisions que en resultin. En la valoració del grau d'assoliment dels nivells 
competencials dels alumnes en el pas de curs, així com en la superació de l'etapa, l'equip 
docent adoptarà les decisions per consens i, en cas que no s'hi arribi, per majoria simple. 
Cada professor de l'equip docent pot emetre un vot únic, amb independència del nombre 
de matèries que imparteixi. El vot del tutor o tutora serà diriment en cas d'empat.  

4. L'equip docent garantirà la coherència global en l'aplicació i distribució dels continguts i 
els altres elements de la programació, especialment el desenvolupament de les 
competències que determina el Decret 187/2015, de 25 d'agost, i les metodologies, els 
criteris i els instruments d'avaluació.  

5. L'equip docent es reunirà abans de començar el període lectiu i de forma regular al llarg 
del curs per coordinar els aspectes més importants de les matèries, àmbits o projectes, 
continguts, criteris i instruments d'avaluació, metodologies didàctiques o mesures d'atenció 
a l'alumnat.  

6. En la primera reunió, l'equip docent ajustarà la seva actuació a la realitat de cada grup, 
prenent com a referència els nivells competencials assolits pels alumnes del grup i el consell 
orientador amb les recomanacions de l'equip docent del curs anterior.  

7. L'equip docent establirà mesures de reforç i suport en la programació del curs següent 
per als alumnes que passin de curs sense haver assolit alguns nivells competencials 
establerts. En el marc de l'avaluació contínua, caldrà incloure activitats que afavoreixin 
l'assoliment d'aquestes competències en les programacions de les matèries que tenen 
continuïtat al llarg de l'etapa.  

8. L'equip docent també és el responsable d'elaborar el consell orientador al final de cada 
curs.  

Consell orientador  
1. El consell orientador l'elaborarà l'equip docent al final de cada curs a partir de la 
informació continguda en el registre o full de seguiment intern, i conté l'orientació sobre 
l'itinerari formatiu de l'alumne i, si escau, recomanacions i propostes de mesures de suport 
per al curs següent. En el cas de quart o en acabar l'escolarització, també inclourà una 
orientació específica amb relació al seu itinerari en l'ensenyament postobligatori i/o 
professionalitzador.  

2. El consell orientador s'inclourà en l'expedient de l'alumne. En finalitzar 1r, 2n o 3r es 
lliurarà a l'alumne i als pares o tutors legals dins de l'informe d'avaluació. En finalitzar 4t o si 
es finalitza l'escolaritat abans, el consell orientador es lliurarà com a document oficial de 
l'avaluació.  
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En el cas de l'alumne que a final de curs no hagi assolit tots els nivells competencials 
corresponents, el consell orientador inclourà les eines o recursos per poder assolir aquests 
nivells.  

3. En el cas de l'alumne que no acredita el final de l'etapa en l'avaluació final ordinària, el 
consell orientador es lliurarà després de l'avaluació final extraordinària.  

4. Si l'alumne tampoc no acredita el final de l'etapa després d'aquesta avaluació 
extraordinària, el consell orientador contindrà informacions individualitzades sobre les 
diferents opcions de la formació complementària que hauria de cursar per poder obtenir el 
graduat en educació secundària obligatòria o prosseguir la formació en altres ensenyaments 
o vies formatives, tenint en compte les possibilitats de convalidació o equivalències de les 
matèries de les quals ha assolit les competències en l'etapa d'ESO. 

Pla de suport individualitzat  
1. El pla de suport individualitzat (PI) és una eina per a la planificació de mesures, actuacions 
i suports per donar resposta a situacions singulars d'alumnes que presenten necessitats 
educatives i personals específiques, el contingut i l'elaboració del qual estan regulats pel 
Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un 
sistema educatiu inclusiu.  

2. Aquest pla determinarà els criteris d'avaluació i de pas de curs, d'acord amb els objectius 
d'aprenentatge i les competències que s'hi hagin acordat. Excepcionalment, el pla pot 
comportar que temporalment algunes de les matèries no s'avaluïn. En el cas de quart curs, 
el PI inclourà també els criteris de superació de l'etapa en el marc de la normativa vigent.  

3. L'alumne amb un pla de suport individualitzat (PI) s'avaluarà segons els criteris 
d'avaluació establerts en el seu pla, que també poden correspondre a cursos anteriors o 
posteriors. Aquests criteris han d'estar consensuats per tot l'equip docent, i la família i 
l'alumne n'han de ser coneixedors.  

4. En el cas d'alumnes que presenten les mateixes necessitats educatives i personals 
específiques, es pot disposar d'una mateixa programació per a tots ells que pot comportar 
que tots aquests alumnes tinguin el mateix PI.  

5. Per als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, es pot reduir un curs la permanència a 
l'etapa quan el seu ritme personal d'aprenentatge i el grau de maduresa adequat així ho 
aconselli. En aquest cas s'ha d'elaborar un pla de suport individualitzat basat en la valoració 
psicopedagògica de l'alumne. El director o directora del centre ha de demanar-ne 
l'autorització per aplicar-lo d'acord amb el procediment que determini el Departament 
d'Ensenyament.  

Qualificacions  
1. Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d'assoliment de les 
competències s'utilitzen qualificacions qualitatives, que són: assoliment excel·lent (AE), 
assoliment notable (AN), assoliment satisfactori (AS) i no assoliment (NA).  

2. En el cas dels alumnes que no cursen una matèria perquè simultaniegen l'ESO amb 
estudis de música o dansa, que tenen una dedicació significativa a l'esport o en altres casos 
que determini el Departament d'Ensenyament, s’indicarà matèria convalidada (Conv.).  

3. En el cas dels alumnes que excepcionalment no cursen una matèria d'acord amb el seu PI, 
s’indicarà sense qualificació (SQ).  
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4. El Treball de Síntesi de 1r a 3r i el Projecte de Recerca de 4t s'avaluen amb relació a les 
competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals que hi 
intervenen; per tant, no s'avaluen amb una qualificació específica. La informació sobre la 
seva realització serà en els termes: fet amb aprofitament (FA), fet (FT) i no fet (NF).  

5. El Servei Comunitari té la consideració de projecte transversal amb incidència en la 
qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui vinculat. La informació sobre la 
realització del Servei Comunitari serà en els termes: fet amb aprofitament (FA), fet (FT) i no 
fet (NF). 

Qualificació mitjana  
1. A l'efecte del càlcul de la qualificació mitjana i en tota la documentació on calgui 
qualificació numèrica, s’aplicaran les equivalències següents: NA = 1, AS = 2, AN = 3 i AE= 4.  

2. Quan l'alumne supera l'etapa de l'ESO, la qualificació mitjana s'obté com a mitjana 
aritmètica de les qualificacions numèriques de les matèries cursades i dels àmbits 
transversals en els quatre cursos de l'etapa, calculada amb tres decimals, d'acord amb les 
equivalències establertes en el paràgraf anterior. Aquesta qualificació amb tres decimals, en 
escala d'1 a 4, s'ha de multiplicar per 2,5 per obtenir un valor màxim de 10. El valor obtingut 
és la qualificació de l'etapa, que s'arrodoneix a dos decimals.  

3. Quan l'alumne supera l'etapa i la qualificació de l'ESO resulta inferior a 5, s'arrodoneix a 
5.  

4. En cas que sigui necessari obtenir una qualificació mitjana abans del final de l'etapa, el 
procediment és l'equivalent al descrit anteriorment: mitjana aritmètica de les qualificacions 
numèriques de les matèries cursades fins aquell moment, incloent les qualificacions de 
totes les matèries comunes, les dels àmbits transversals i una única qualificació de 
matèries optatives.  

5. Si s'hagués cursat més d'una matèria optativa al llarg d'un curs, l'equip docent, observant 
la mitjana de les qualificacions d’aquestes matèries, decidirà quina és aquesta qualificació 
única d'optatives.  

6. Per calcular la qualificació mitjana, també cal tenir present que:  

- L'assoliment de les competències de les matèries i dels àmbits transversals del curs 
comporta l'assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors d'aquestes 
matèries i àmbits. La nova qualificació per als cursos anteriors serà assoliment satisfactori 
(AS).  

- Si malgrat no haver assolit el nivell competencial d'una matèria o àmbit transversal del curs 
acadèmic actual, sí que s'ha assolit el d'un nivell anterior, es farà constar a l'acta assoliment 
satisfactori (AS) per a aquest nivell anterior. Aquesta nova qualificació és la que s'utilitzarà 
per calcular la mitjana.  

- En el cas que s'assoleixi un nivell competencial anterior d'una matèria no cursada aquell 
any, també es farà constar a l'acta en els mateixos termes que en el punt anterior.  

- Les matèries convalidades o sense qualificació no es tindran en compte per al càlcul de la 
qualificació mitjana.  
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SESSIONS D’AVALUACIÓ 

Organització general  
1. La sessió d'avaluació és la reunió de l'equip docent, coordinada pel tutor o tutora, per 
compartir informació i prendre decisions de forma col·legiada sobre el procés 
d'aprenentatge dels alumnes. S'hi pot incorporar un membre de l'equip directiu. També 
poden participar-hi altres professors amb responsabilitats de coordinació pedagògica i altres 
professionals que intervinguin en el procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes.  

2. En el context d'un model educatiu competencial, i per tal que l'equip docent pugui valorar 
els aprenentatges de cada alumne i el desenvolupament del procés d'ensenyament, es farà 
una sessió d'avaluació inicial, una sessió trimestral de seguiment i, al final de curs, una 
sessió d'avaluació final ordinària, que normalment coincidirà amb la sessió d'avaluació del 
tercer trimestre. A més, es farà una sessió d'avaluació final extraordinària, d'acord amb les 
dates que determini el calendari escolar del curs corresponent.  

3. El tutor o tutora coordinarà i presidirà les reunions d'avaluació del seu grup d'alumnes, 
n’aixecarà acta on farà constar els acords presos i transmetrà la informació pertinent a les 
famílies i als alumnes. Igualment, la resta de professors de l'equip docent informaran els 
alumnes sobre les seves matèries o àmbits.  

Avaluació inicial  
1. En el marc de l'avaluació formativa, l'equip docent dedicarà una reunió del primer 
trimestre a fer un seguiment dels alumnes amb l'objectiu de fer-ne una valoració qualitativa 
individualitzada per millorar-ne l'acolliment i prendre decisions sobre el seu procés 
d'aprenentatge, que els ajudi a autoregular-se i que sigui orientativa per a les famílies.  

2. En l'avaluació inicial dels alumnes de primer curs d'ESO es tindrà en compte tant el 
traspàs d'informació de les escoles de primària de procedència com l'avaluació de les 
activitats de reforç d'estiu que hagin fet aquests alumnes. Pel que fa a la resta de cursos, es 
tindrà en compte la informació de les reunions de traspàs d’informació entre tutors prèvies 
al període lectiu. 

3. Com a resultat d’aquesta avaluació inicial, es lliurarà als alumnes i les famílies un butlletí 
amb informació qualitativa de l’evolució dels aprenentatges i les expectatives de superació 
de la primera avaluació parcial per les diferents matèries i àmbits.  

Avaluacions parcials  
1. L'equip docent es reunirà una vegada cada trimestre lectiu per analitzar l'evolució del 
grup i dels aprenentatges, i el procés maduratiu i relacional de cadascun dels alumnes. Si és 
necessari, es modificaran les estratègies organitzatives, metodològiques o curriculars, tant 
individualment com en grup, i si cal, s'iniciaran noves mesures d'atenció a l'alumnat. L'equip 
docent prendrà les decisions d'acord amb els criteris d'avaluació establerts a l'inici de curs i 
tindrà en compte fonamentalment l'opinió del tutor o tutora. 

2. Després de cada avaluació es lliurarà als alumnes i les famílies un informe que reflectirà: 
els resultats obtinguts en l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne, els aspectes 
personals, relacionals i evolutius que es consideri oportú esmentar i les mesures 
complementàries o de reforç adoptades o previstes. Quan sigui necessari, aquests 
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documents inclouran valoracions qualitatives individualitzades per orientar la família i 
ajudar l'alumne a millorar els aprenentatges i els aspectes relacionals i de socialització.  

3. En les actes de les sessions d'avaluació parcial hi haurà constància expressa del progrés 
dels alumnes pel que fa a les competències no assolides de cursos anteriors.  

Avaluacions de final de curs  
1. L'avaluació de final de curs es farà en cadascun dels quatre cursos de l'etapa, en acabar el 
període lectiu en el cas de l'avaluació final ordinària i quan determini el calendari escolar 
del curs corresponent en el cas de l'avaluació extraordinària.  

2. La valoració del grau d'assoliment de les competències dels àmbits transversals i dels 
diferents àmbits associats a les matèries que l'alumne ha cursat aquell any acadèmic, es 
farà d’acord amb la priorització de competències, la distribució curricular i els criteris 
d’avaluació que els diferents departaments didàctics han reflectit en les corresponents 
programacions didàctiques.  

3. L'avaluació final serà diferenciada per a cadascuna de les matèries del currículum, encara 
que s'imparteixin agrupades en àmbits o en projectes globalitzadors, i per a cadascun dels 
àmbits transversals. El professor de cada matèria o àmbit proposarà per a cada alumne una 
qualificació de final de curs que anirà acompanyada de comentaris que faran referència als 
criteris d'avaluació i a les competències o dimensions. 

4. L'equip docent valorarà els resultats obtinguts pels alumnes pel que fa al grau 
d'assoliment de les competències de cada àmbit o matèria i atorgarà les qualificacions 
finals. A les sessions d'avaluació de final de curs, a fi de garantir la coherència dels processos 
d'avaluació entre els diferents grups del centre, s'hi podrà incorporar un membre de l’equip 
directiu, amb veu però sense vot.  

5. En la sessió d'avaluació final ordinària, l'equip docent decidirà quins alumnes estan en 
condicions de matricular-se al curs següent i quins alumnes resten pendents de l'avaluació 
extraordinària. Aquesta decisió es prendrà d’acord amb els criteris generals adoptats 
respecte a l'avaluació i el pas de curs o l’acreditació de l’etapa dels alumnes, definits en el 
projecte educatiu, i es farà constar a l'acta de qualificacions de l'avaluació final i en l’informe 
d’avaluació final contínua.  

6. En el marc de l'avaluació contínua, l'assoliment de les competències del curs de les 
matèries amb continuïtat dins l'etapa i dels àmbits transversals comporta l'assoliment dels 
nivells competencials no assolits en cursos anteriors.  

Pel que fa a les altres matèries, s'organitzaran activitats adreçades a millorar els nivells 
competencials no assolits de manera que l'avaluació d'aquestes activitats quedarà 
reflectida en les actes del curs següent, que recolliran també les matèries de cursos 
anteriors que no es fan aquell any.  

7. L'avaluació dels alumnes amb PI es farà en relació amb els criteris d'avaluació que 
s'inclouen en aquest PI.  

8. Els alumnes que tenen matèries amb avaluació negativa en l'avaluació final ordinària es 
podran presentar a l'avaluació extraordinària per la qual cosa hauran de realitzar les 
activitats i/o proves extraordinàries que determini el departament corresponent. Es 
considera matèria amb avaluació negativa aquella en què no s'han assolit els nivells 
competencials establerts.  
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9. Les activitats i les proves extraordinàries, seran elaborades i qualificades pel departament 
didàctic corresponent d'acord amb la programació dels currículums dels quals és 
responsable. 

10. En cadascun dels quatre cursos de l'etapa, i després de la valoració de les activitats i les 
proves extraordinàries, l'equip docent es reunirà en una sessió d'avaluació final 
extraordinària.  

11. En el context de l'avaluació contínua, la valoració del grau d'assoliment de les 
competències i la qualificació final extraordinària han de ser el resultat global obtingut a 
partir de l'anàlisi de l'evolució de l'alumne durant el curs, de les activitats proposades per 
millorar els nivells competencials no assolits i de les proves extraordinàries. Les 
qualificacions han de ser iguals o superiors a les de l'avaluació ordinària. 

12. En la sessió d'avaluació final extraordinària, vistos els resultats obtinguts per cada 
alumne, l'equip docent prendrà les decisions definitives respecte al grau d'assoliment de les 
competències i el pas de curs o la superació de l'etapa, tenint en compte els criteris 
generals adoptats respecte a l'avaluació i el pas de curs o l’acreditació de l’etapa, definits en 
el projecte educatiu.  

13. La informació referent a l'avaluació final extraordinària del curs es farà constar a l'acta 
de qualificacions de l'avaluació final extraordinària i en l’informe d’avaluació final 
extraordinària que es lliurarà als alumnes i a les famílies.  

PAS DE CURS I SUPERACIÓ DE L’ETAPA 

Promoció de primer a tercer 
1. Es promociona al curs següent quan s’ha obtingut avaluació positiva en totes les 
matèries o bé quan es té avaluació negativa com a màxim en dues matèries, sempre que no 
siguin simultàniament dues de les següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana 
i literatura i matemàtiques. 

2. De forma excepcional es pot autoritzar la promoció d’un alumne amb avaluació negativa 
en tres matèries o en dues de les tres matèries anteriors (llengua catalana i literatura, 
llengua castellana i literatura i matemàtiques), sempre que l’equip docent consideri que 
l’alumne té bones expectatives de recuperació i que la promoció és positiva per a la seva 
evolució acadèmica. 

3. Per a la promoció, cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en diferents 
cursos són matèries diferents. 

4. Els àmbits transversals, les matèries optatives de centre i el treball de síntesi no 
computen com a matèries a afectes de la promoció. La segona llengua estrangera computa 
com a matèria a efectes de la promoció. 

5. L’alumne que promocioni sense haver superat totes les matèries disposarà durant el curs 
següent de mesures específiques i/o extraordinàries destinades a recuperar els 
aprenentatges i haurà de superar l’avaluació corresponent a aquest programa 

6. Quan un alumne no promocioni ha de continuar un any més en el mateix curs. Aquest fet 
anirà acompanyat de mesures específiques i/o extraordinàries per aconseguir que superi 
les dificultats detectades en el curs anterior. 
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7. L’alumne pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, dins 
de l’etapa si no ha repetit a l’educació primària. 

8. Si l'equip docent decideix que algun alumne amb necessitats educatives específiques 
segueixi un pla de suport individualitzat, s'ha d'escolaritzar en el curs i grup que, atenent la 
proposta educativa que se li formuli, s'hagi determinat en el pla corresponent.  

Superació de l'etapa i títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria  
1. Com a conseqüència del procés d'avaluació, en la sessió d'avaluació final de quart curs, 
l'equip docent ha d'adoptar les decisions corresponents a la superació de l'etapa i l'obtenció 
del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, tenint en compte el 
grau d'assoliment de les competències que determina el Decret 187/2015, de 25 d'agost.  

2. Es considera que un alumne ha superat l'etapa quan ha assolit les competències dels 
àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. 

3. L'equip docent, considerant la maduresa de l'alumne i les seves possibilitats de progrés, 
pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una 
matèria o dues que no siguin simultàniament: Llengua Catalana i Literatura, Llengua 
Castellana i Literatura, i Matemàtiques.  

En aquest sentit, es considera matèria amb avaluació negativa aquella en què no s'han 
assolit els nivells competencials establerts.  

3. De forma excepcional es pot autoritzar la promoció d’un alumne amb avaluació negativa 
en tres matèries o en dues de les tres matèries anteriors (llengua catalana i literatura, 
llengua castellana i literatura i matemàtiques), sempre que l’equip docent consideri que 
l’alumne té bones expectatives de progrés i que la promoció és positiva per a la seva 
evolució acadèmica. 

4. Per a la promoció, cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en diferents 
cursos són matèries diferents. 

5. Els àmbits transversals, el projecte de recerca i el servei comunitari no computen com a 
matèries a afectes de la superació de l’etapa. 

6. L'alumne que en finalitzar l'etapa no obtingui el títol pot romandre un any més a quart. 
Aquesta opció ha d'anar acompanyada d'unes indicacions personalitzades, orientades a 
superar les dificultats detectades en el curs anterior.  

7. De manera excepcional, un alumne pot repetir dues vegades quart curs si no ha repetit 
en cursos anteriors.  

 


