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1 .  P R O J E C T E  C U R R I C U L A R  D E  C E N T R E  

1 . 1 .  F i na l i t a t  i  O b je c t i us  G e ne r a l s  de  l ' E S O ( E S O )  Cur r í c u l um   

L’Ensenyament Secundària Obligatòria ha de contribuir al desenvolupament de 
les habilitats i les competències que permetin als alumnes:  

 
a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als 
altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als 
drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.  
b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de 
disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge responsable i eficaç per 
aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.  
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre 
ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.  
d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la 
relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 
comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.  
e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la 
iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre 
decisions i assumir responsabilitats.  
f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia 
cultura i d’altres cultures en un marc de valors compartits, fomentant l’educació 
intercultural, la participació en el teixit associatiu del país, i respectar-ne el patrimoni 
artístic i cultural.  
g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i 
socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país.  
h) Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió orals, 
una expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua catalana, en 
llengua castellana i, en el seu cas, en aranès; i consolidar hàbits de lectura i 
comunicació empàtica, així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.  
i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües 
estrangeres.  
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j) Desenvolupar habilitats per a l’anàlisi crítica de la informació, en diferents suports, 
mitjançant instruments digitals i d’altres, per transformar la informació en 
coneixement propi, i comunicar-lo a través de diferents canals i formats.  
k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en 
diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els 
problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.  
l) Gaudir i respectar la creació artística, comprendre els llenguatges de les diferents 
manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.  
m) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi 
ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.  
n) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les 
diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i 
l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social.  
o) Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat i 
preservar el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual.  
p) Valorar la necessitat de l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint 
cura de gestionar la pròpia identitat digital i el respecte a la dels altres. 

1 . 2 .  F i na l i t a t  i  O b je c t i us  ge ne r a l s  de l  Ba tx i l l e r a t .  

El Batxillerat té la finalitat de proporcionar a l'alumne la formació necessària 
per tal de: 
2. Dominar les llengües catalana i castellana i produir missatges orals i escrits 

amb propietat, autonomia i creativitat, en els diferents registres. 
3. Expressar-se i comprendre amb correcció i fluïdesa una llengua estrangera. 
4. Dominar l’ús de les TIC com a eina de treball i recerca. 
5. Saber utilitzar referències bibliogràfiques. 
6. Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani i els 

antecedents i factors que influeixen en ell. 
7. Consolidar una maduresa personal, social i moral que els permeti actuar de 

forma responsable i autònoma. 
8. Dominar els coneixements fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies de la 

modalitat escollida. 
9. Desenvolupar la sensibilitat artística i literària com a font d’informació i 

enriquiment cultural. 
10. Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal. 
11. Prendre consciència del funcionament del medi natural, valorar les 

repercussions que sobre ell tenen les activitats humanes i contribuir activament 
a la seva defensa, conservació i millora com a element determinant de la 
qualitat de vida. 

12. Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del propi entorn 
social. 

13. Reflexionar i aprendre a pensar a partir de les idees dels pensadors clàssics, 
moderns i contemporanis. 
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2 .  P R O J E C T E  C U R R I C U L A R  D E  L ' E S O ,  E L  

B A T X I L L E R A T  

2 . 1 .  Cr i t e r i s  ge ne r a l s  d ' o r ga n i t z a c i ó  c ur r i c u l a r :  Ma tè r i e s  
c om une s  i  op ta t i v e s  a  l ' E S O ,  a l  Ba tx i l l e r a t  i  e l s  g r ups  
C AS .   

DI S TRI B UCI Ó  C U RRI C UL AR  DE  L ’ E S O   

 

MATÈRIES 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 3 3 3 3 

LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA 

3 3 3 3 

LLENGUA ESTRANGERA 
(Els tres trimestres dobla 1 hora ) 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

MATEMÀTIQUES 3 4 4 4 

 CIÈNCIES DE LA NATURALESA 
(Els tres trimestres dobla 1 hora ) 

3(BiG) 3(FiQ) 2(BiG) 
2(FiQ) 

 
--- 

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I 
HISTÒRIA 

3 3 3 3 

EDUCACIÓ FÍSICA 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 
(Els tres trimestres dobla 1 hora) 

 
2 

 
2 

 
2 

 
-- 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 2 2 -- -- 

MÚSICA 2 -- 2 -- 

REL./ CULTURA I VALORS ÈTICS 1 1 1 1 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 2 2 2 9 

TREBALL DE SÍNTESI/ PROJECTE 
DE RECERCA 

-- --- --- --- 

TUTORIA 1 1 1 1 

 

TOTAL : HORES / SETMANA 

30 

 

30 

 

30 

 

30 
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MATÈRIES 
OPTATIVES 

 

-Francès 2a Ll. 
Estr. 
 
-Alemany 
 
-Reforç català 
 
-Educació 
Física 
 
-Informàtica 
 
-Medi ambient 
 
-Música 

 

-Francès 2a Ll. 
Estr. 
 
-Informàtica 
 
-Música 
 
-Reforç català 
 
-Alemany 
 
 
-Reforç 
castellà 
 
-Educació 
Física 
 

-Francès 2a Ll. 
Estr. 
 
-Cult. Clàssica 
 
-Informàtica 
 
-Alemany 
 
-Emprenedoria 
 
-Educació visual 
i plàstica 
 

 
 
 
 

----- 

 
A 4t ESO s’han triat les optatives en base a un itinerari: 

M A T È R I E  O P T A T I V E S  4 T  E S O  

F R A N J A  1                F R A N J A  2  F R A N J A  3  

 
MAT. ESPECÍF. 4t     
  3 hores 

MAT. ESPECÍF. 4t    
  3 hores 

MAT. ESPECÍF. 4t    
  3 hores 

Alemany Tecnologia                    Llatí 

Biologia          
                               

Ed.Visual i Plàstica   
                                        

Física i química 
                                     

Economia             
                                        

Francès Filosofia                

Tecnologia 
                               

Biologia i  Geologia                     
                                                          

Informàtica         
                                   

Informàtica                               Filosofia                        Música 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ CURRICULAR DE BATXILLERAT    Curs 2018-2019 
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                MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
 

MATÈRIES COMUNES 

ASSIGNATURES 
Primer 
(Hores) 

Segon 
(Hores) 

Llengua Catalana i literatura 2 2 

Llengua Castellana i literatura 2 2 

Llengua Estrangera 3 3 

Educació Física 2 - 

Filosofia 2 - 

Ciències del Món Contemporani 2 - 

Història de la filosofia - 3 

Història d’Espanya - 3 

Tutoria 1 1 

Total hores 14 14 

 
 

MATÈRIES DE MODALITAT 

 

Primer curs Hores Segon curs Hores 

 Mates CCSS I  Llatí I 4  Mates CCSS II  Llatí II 4 

 Lit. Universal  Economia 4  Hª de l’Art  Lit. Castellana 4 

 Història del món contemporani 4  Geografia 4 

Les matèries escollides en aquest quadre han de sumar 12 hores a 1r i 12 hores a 2n 
 
 

MATÈRIES OPTATIVES 

 

Primer curs Hores Segon curs Hores 

 Economia d’empresa I 4  Economia d’empresa II 4 

 Religió  Hª  Catalunya 2 + 2  Literatura Catalana 4 

 Francès 4    

 Física I  4  Física II 4 

 Ciències de la terra i del medi 
ambient I 

4 
 Ciències de la terra i del medi 

ambient II 
4 

Les matèries escollides en aquest quadre han de sumar 4 hores a 1r i 4 hores a 2n 
 

Total hores de modalitat 16 Total hores de modalitat 16 

 

               
 
 
 
 
                       MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
 

MATÈRIES COMUNES 
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ASSIGNATURES 
Primer 
(Hores) 

Segon 
(Hores) 

Llengua Catalana i literatura 2 2 

Llengua Castellana i literatura 2 2 

Llengua Estrangera 3 3 

Educació Física 2 - 

Filosofia  2 - 

Ciències del Món Contemporani 2 - 

Història de la filosofia - 3 

Història d’Espanya - 3 

Tutoria 1 1 

Total hores 14 14 

 

 

MATÈRIES DE MODALITAT 

 

Primer curs Hores Segon curs Hores 

 Biologia I  Dibuix I 4  Biologia II  Dibuix II 4 

 Química I  Tecnologia I 4  Química II  Tecnologia II 4 

 Matemàtiques I 4  Matemàtiques II 4 

Les matèries escollides en aquest quadre han de sumar 12 hores a 1r i 12 hores a 2n 
 

MATÈRIES OPTATIVES 

 

Primer curs Hores Segon curs Hores 

 Economia d’empresa I 4  Economia d’empresa II 4 

 Religió  Hª  Catalunya 2 + 2  Literatura Catalana 4 

 Francès 4    

 Física I  4  Física II 4 

 Ciències de la terra i del medi 
ambient I 

4 
 Ciències de la terra i del medi 

ambient II 
4 

Les matèries escollides en aquest quadre han de sumar 4 hores a 1r i 4 hores a 2n 
 

Total hores de modalitat 16 Total hores de modalitat 16 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 . 2 .  Cr i te r i s  de  d i s t r i buc i ó  de  l ’ a l um n a t  

 
1r ESO: Tindrem oficialment 4 grups que convertirem amb 5 grups per baixar la ràtio 
i millorar l’efectivitat del professorat a les classes, del quals 4 grups seran grups 
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heterogenis i 1 grup serà de ritme lent amb dos docents de l’especialitat en aula 
totes les matèries. Els alumnes SIEI s’incorporen en el grup de ritme lent per 
beneficiar-se del recurs de dos docents en aula.Tots els grups s’han format 
conjuntament amb els tutors dels grups de 6è de primària, seguint els seus criteris 
de coneixença dels alumnes. També s’han tingut en compte, sempre que ha estat 
possible, els següents: 
 

 La distribució serà equilibrada en els diferents grups en quan al sexe de 
l’alumnat. 

 Si el grup provinent d’una escola és nombrós (dotze alumnes o més), es 
distribuiran entre els diferents grups-classe de manera equitativa seguint les 
indicacions dels seus nivells formatius de la fitxa de traspàs de primària a 
secundària. 

 Es tindran present les recomanacions dels centres de primària sobre 
l’alumnat que s’ha d’ajuntar o separar per beneficiar la dinàmica del grup. 

 Es distribuiran els alumnes amb dictamen seguint les recomanacions dels 
especialistes d’educació especial de les escoles de primària i de l’EAP. 

 Els alumnes que s’incorporin a 1r ESO de manera tardana seran acollits 
d’acord amb el procediment d’acollida de nouvinguts (PR-Q-750-D-12-ET). 

 
2n ESO: Tindrem oficialment 5 grups, que els dividirem en 6 grups. D’aquests, tenim 
cinc grups heterogenis, amb un grup de ritme lent, i 1 grup serà de ritme lent amb 
dos docents de l’especialitat en aula totes les matèries. Els alumnes SIEI 
s’incorporen en el grup de ritme lent per beneficiar-se del recurs de dos docents en 
aula. Els grups estaran formats d’acord amb als criteris generals que hem fet servir 
fins ara i amb el criteri de l’equip docent que ha tingut aquest alumnat a 1r d’ESO.  
 
3r ESO :  A 3r ESO tindrem oficialment 4 grups, formats per alumnat heterogeni. 
Alguns alumnes es beneficiaran del Projecte de Diversificació Curricular (PDC) 
sempre que sigui possible. 2 d’aquests els dividirem en 3 grups només a català, 
castellà i matemàtiques.  
 
 
4t d’ESO:  A 4rt ESO tindrem oficialment 4 grups.  
 

 
 
 
 

2 . 3 .  Ma r c  Hor a r i  

 
1r, 2n, 3r i 4t ESO:  30 HORES 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00/9.00      

9.00/10.00      
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10.00/11.00      

11.00/11.30 PATI PATI PATI PATI PATI 

11.30/12.30      

12.30/13.30      

13.30/14.30      

 
 
BATXILLERAT : 30 HORES 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
8.00/9.00      

9.00/10.00      
10.00/11.00      
11.00/11.30 PATI PATI PATI PATI PATI 
11.30/12.30      
12.30/13.30      
13.30/14.30      

 
 
CAS TARDA: 20 HORES 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
15.00 /16.00      
16.00/ 17.00      
17.00 /18.00      
18.00/ 18.30 PATI PATI PATI PATI  
18.30 /19.30      
19.30 /20.30      

 

2 . 4 .  C r i t e r i s  pe r  e l a bor a r  l a  p r ogr a m a c i ó  de  l e s  m a tè r i e s .  

 Els Departaments didàctics d’ESO/Batxillerat realitzaran la programació de 
cadascuna de les matèries en el format aprovat per la Comissió Pedagògica 
d’ESO/Batxillerat (Annex 1) i inclouran la següent informació: 
 
1 Nom del departament, Curs  i nom de la matèria. 
2 Professor/a que l’impartirà. 
3 Llibre i/o material utilitzat. 
4 Objectius de la matèria. 
5 Criteris d’avaluació  i recuperació de la matèria:   
Hem de plasmar a les programacions didàctiques, de manera clara,  la diferència 
entre els criteris d’avaluació (enunciats que trobem en el currículum normatiu de les 
diverses matèries, i que hem de seleccionar i adaptar) i el criteris de qualificació 
(percentatges, fórmules i maneres d‘obtenir la nota de la matèria: què valorem més i 
què valorem menys) 
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2 . 4 . 1 .  C r i t e r i s  pe r  e l a bor a r  l e s  un i ta ts  d i dà c t i q u e s .  

 
 Els Departaments encarreguen al seu professorat la realització de la 
programació de les unitats didàctiques de les matèries incloent la següent 
informació: 
 
  
1 Nom  i número de la unitat didàctica. 
2 Durada 
3 Objectius didàctics de la unitat didàctica. 
4 Competències bàsiques treballades a la unitat didàctica 
5 Continguts d'aprenentatge (conceptuals, procedimentals i actitudinals) de la 

unitat didàctica. 
6 Connexions amb d'altres matèries 
7 Metodologia i seqüència didàctica. 
8 Criteris i instruments d'avaluació de la unitat didàctica. 
9 Atenció a la diversitat. 
10 Recursos i materials 
11 Observacions i propostes de millora. 
 

2 . 5 .  E l  P l a  d ' Ac c i ó  Tu to r i a l  (P AT ) .  

  
Educar no només és instruir, sinó que implica també guiar, assistir i orientar els 

alumnes.  Implica formar-los com a persones que es puguin desenvolupar en la 
societat actual i puguin triar el seu propi projecte de vida. 
 
 La tutoria forma part indissoluble de la funció docent i del currículum.  
Qualsevol professor del centre s’ha d’implicar en l’acció tutorial.  Si volem una acció 
educativa de qualitat cal establir-la com una tasca col·lectiva i de responsabilitat 
compartida per tot l’equip docent.  La coordinació i el treball d’equip del professorat 
és fonamental per al bon funcionament del grup-classe i de l’alumnat individualment. 
 
 La funció tutorial pretén aconseguir la personalització dels processos 
d’ensenyament-aprenentatge, l’atenció individualitzada a les necessitats educatives 
especials, la preocupació per les circumstàncies personals, el suport a la presa de 
decisions sobre el futur, la connexió amb la família i l’entorn i les relacions personals 
professorat-alumnat. 
 L’acció tutorial ha d’ésser un procés continu al llarg de tota l’etapa obligatòria i 
no obligatòria. 
 
 Per portar a terme el Pla d’Acció Tutorial és necessària la participació 
activa dels tutors, dels professors dels equips docents i l’orientador. 
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 El Pla d’Acció Tutorial engloba diferents camps d’actuació:  alumnes, pares i 
mares i professors i professores. 
 
 La programació anual de les tutories, l’organització i els objectius de les 
reunions dels equips docents, el Pla del Servei d’Orientació i, fins i tot, les 
programacions didàctiques de les diferents matèries han d’incorporar els objectius 
previstos dins el Pla d’Acció Tutorial. 
 
 Donada la importància del Pla d’Acció Tutorial i la necessitat que tenen els 
tutors i els professors de suport humà i tècnic per a portar a terme la seva tasca, el 
Servei d’Orientació ho tindrà com a àmbit d’actuació prioritari.  S’ha de facilitar 
l’actuació dels tutors amb suggeriments, propostes d’actuació i materials que facilitin 
la seva tasca. 
 

2 . 5 . 1 .  O b je c t i us  ge ne r a l s  de l  P l a  d ’ Ac c i ó  Tu t o r i a l .  

 
En relació al centre: 

 
1 Elaborar el Pla d’Acció Tutorial i fer-ne un seguiment sistemàtic al llarg de 

cada curs acadèmic. 
2 Avaluar anualment la idoneïtat del Pla i proposar a la Comissió Pedagògica i 

al Claustre les possibles modificacions. 
 
En relació als tutors: 

 
3 Coordinar-los, assessorar-los i donar-los suport en la seva tasca d’acció 

tutorial. 
4 Aportar-los i dissenyar materials que els siguin útils per a portar a terme 

l’acció tutorial. 
5 Assessorar-los en la identificació de les dificultats d’aprenentatge dels 

alumnes i en l’establiment de mesures específiques d’atenció i actuació. 
6 Coordinar les reunions mensuals de tutoria. 

 
 
 
 

En relació als Equips Docents: 
 
7 Participar en la detecció de problemes d’aprenentatge dels alumnes, elaborar 

un diagnòstic i preparar les possibles mesures a adoptar. 
8 Assessorar els professors en l’elaboració d’adaptacions curriculars, la seva 

execució i el seu seguiment. 
9 Participar en les avaluacions de seguiment (pre-avaluació al primer trimestre) i 

d’avaluació afavorint que tinguin un caràcter formatiu i orientador a partir de 
l’avaluació contínua i integradora dels aprenentatges dels alumnes. 
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10 Assessorar i donar suport al professorat en matèria d’organització, 
metodologia, agrupaments i dinàmica de grups que els permetin atendre 
millor la diversitat d’interessos, motivacions i actituds dins de l’aula. 

 
En relació als alumnes: 

 
11 Ajudar-los a aconseguir una bona integració al centre educatiu i al grup-

classe, tot intentant detectar i tractar les diferents problemàtiques que 
presenten. 

12 Ajudar-los en l’autoconeixement de les característiques pròpies de la seva 
personalitat adolescent i oferir-los pautes d’actuació en cas de conflicte. 

13 Informar, assessorar i orientar de forma personalitzada als alumnes davant 
qualsevol opció educativa, professional o laboral que hagin de prendre. 

14 Mantenir entrevistes periòdiques amb els alumnes que presentin algun tipus 
de problema, tot proposant-los tasques i orientacions que l’ajudin a superar-
se. 

 
En relació a les famílies: 

 
15 Assessorar-les, orientar-les i, si és possible, formar-les en tots els aspectes 

que afecten l’educació dels seus fills. 
16 Ajudar-les en el coneixement de les característiques pròpies de la personalitat 

adolescent i donar-les pautes d’actuació en cas de conflicte. 
17 Informar-les i assessorar-les de les diferents opcions educatives i 

professionals que tenen els seus fills en acabar una etapa educativa. 
18 Contribuir al manteniment de relacions fluïdes entre el centre educatiu i la 

família. 
 

 2 . 5 . 2 .  O b je c t i us  c onc r e ts  d ’ a c c i ó  tu t o r i a l  a  
de s e n vo l upa r  pe l  tu to r .  

  
 Amb els alumnes: 
 

19 Potenciar una sèrie d’actituds i valors que permetin a l’alumne comportar-se 
socialment amb maduresa i autonomia personal. 

20 Conèixer les aptituds, motivacions i interessos dels alumnes a fi d’informar-los 
i orientar-los més eficaçment en el seu procés d’aprenentatge i en els l 
moments de decisions davant les diferents opcions educatives o 
professionals. 

21 Afavorir un clima de respecte mutu, comunicació i cooperació que possibiliti 
l’adquisició d’actituds de respecte i tolerància. 

22 Afavorir l’adquisició i el domini de les tècniques de treball intel·lectual i hàbits 
d’estudi que afavoreixin el seu procés d’aprenentatge. 

23 Participar en la detecció de problemes dels alumnes, el seu diagnòstic i les 
possibles mesures a adoptar. 
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Amb les famílies: 
 

24 Informar els pares de les línies bàsiques de funcionament del grup 
(pedagògiques, metodològiques, organitzatives, etc.). 

25 Contribuir al manteniment de relacions fluïdes entre el centre educatiu i la 
família. 

26 Informar, assessorar i orientar la família en tots els aspectes que afecten 
l’educació dels seus fills. 

27 Informar els pares i mares de l’evolució del procés d’aprenentatge i 
d’integració al centre del seu fill/a, a partir de la informació que li transmetin la 
resta de professors/es de l’equip educatiu. 

 
Amb l’Equip Docent: 
 

28 Analitzar les dificultats que puguin presentar alguns alumnes, analitzar les 
causes, proposar mesures concretes d’actuació i dur un seguiment constant 
de les mateixes, conjuntament amb el Departament de Psicopedagogia. 

29 Presidir i coordinar les sessions d’avaluació del seu grup-classe, que s’hauran 
d’ajustar als principis d’avaluació contínua i formativa i recollir la informació 
significativa que tinguin els altres professors de cada alumne/a. 

 
30 Transmetre a la resta de professors/es del seu grup-classe qualsevol 

informació sobre característiques personals, motivacions, relacions familiars 
dels seus alumnes que consideri s’han de tenir en compte quan es valori el 
progrés de l’alumne/a, mantenint una total confidencialitat sobre aquestes 
informacions.  El Departament d’Orientació col·laborarà en aquesta tasca. 

 
 

Atenció del tutor a les famílies. 
 

31 Cada tutor disposa en el seu horari d’un temps específic d’atenció a les 
famílies. 

32 Es realitza una reunió general del tutor amb totes les famílies del seu grup-
classe a principi de curs per informar sobre els aspectes més destacats del 
curs, les funcions que ha de desenvolupar el tutor i on es recolliran les 
expectatives i problemàtiques concretes que exposin les famílies. 

 

2 . 5 . 3 .  O b je c t i us  d ’ a c c i ó  tu to r i a l  que  de s e n vo l u p a r a n  e l s  
E qu i ps  Doc e nts .  

 
33 Fer un seguiment de la dinàmica del grup-classe per valorar la necessitat de 

modificar i/o accentuar els aspectes organitzatius o metodològics que 
beneficiïn el funcionament del grup. 
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34 Fer un seguiment continuat del progrés individual de cada alumne, tant pel 
que fa referència al rendiment acadèmic com a relacions personals i 
d’integració al centre. 

35 Adequar el currículum escolar a les necessitats i expectatives del grup-classe:  
actuacions interdisciplinars, prioritzacions de certs continguts, etc. 

36 Elaborar conjuntament criteris comuns d’actuació respecte a hàbits de treball, 
convivència, metodologies més adients, etc. 

37 Establir marcs de reflexió i formació sobre problemàtiques educatives 
d’especial rellevància.  Aquesta tasca la coordinarà l’orientador. 

 
 

2 . 5 . 4 .  P l a n i f i c a c i ó  d ’ a c t i v i t a ts  i  a s pe c te s  or ga n i t za t i us  
pe r  a c ons e gu i r  e l s  ob je c t i us  de l  P l a  d ’ Ac c i ó  Tu t o r i a l .  

 
 La coordinació entre el Departament d’Orientació, la Coordinació Pedagògica i 
els tutors queda garantida amb l’existència d’una reunió mensual entre les tres parts 
implicades, on: 
 

38 Es planifiquen les tutories amb alumnes (temes a tractar, elaboració dels 
materials més adients, etc.). 

39 S’intenta partir de les necessitats, interessos i motivacions dels alumnes de 
cada curs. 

40 Es fa el seguiment i la valoració de la dinàmica de les tutories i dels 
problemes sorgits amb un grup-classe determinat o amb alumnes en 
particular. 

41 S’analitzen materials útils per l’acció tutorial. 
42 Es reflexiona sobre les funcions del tutor i la seva incidència en el grup-classe 

i amb la relació amb la família. 
43 S’intenta aconseguir una mínima formació en tècniques i estratègies d’acció 

tutorial. 
 

 
 

2 . 5 . 5 .  Ava l ua c i ó  de l  P l a  d ’ a c c i ó  tu to r i a l  

El pla d’acció tutorial tindrà un seguiment trimestral.   
Hi ha dos qüestionaris que es realitzen mitjançant la plataforma ieducació:  Un l’ha 
de contestar el/la tutor/a i l’altre els alumnes: 
 
ENQUESTA SOBRE LA TUTORIA (A CONTESTAR PEL PROFESSORAT) a valorar 
del 0 al 10. 

1. Com valoreu els temes, activitats, continguts i recursos de tutoria escollits per 
al teu nivell? 

2. Quin ha estat el grau d’implicació de l’alumnat? 
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ENQUESTA SOBRE EL PLA D’ACCIO TUTORIAL (A CONTESTAR PER 
L’ALUMNAT)  a valorar del 0 al 10. 

1. Han estat interessants els temes, activitats, continguts i recursos de tutoria 
escollits per al teu curs? 

2. Quin ha estat el teu grau d’implicació en les activitats de tutoria?  
 

2 . 6  E l  t r a c ta m e nt  a  l a  d i ve r s i ta t .  

 
En la mesura de les disponibilitats materials i personals,  el nostre Institut 

oferirà recursos específics per atendre els/les alumnes amb mancances 
psicopedagògiques:  alumnes amb necessitats educatives especials, alumnes que 
per distintes problemàtiques escolars són derivats pels mateixos equips docents del 
nostre Institut o pels equips docents de  primària  i, en general,  alumnes amb 
informe NESE de l’EAP o del propi servei d’orientació del nostre centre. Aquest 
recurs d’atenció a la diversitat s’estructura bàsicament en grups específics de reforç 
per a la impartició tant de matèries comuns com d'optatives. 
 

A fi que la seva atenció sigui el més adient possible, aquests grups de 
diversitat tindran com a trets destacats la presència de dos docents en aula de 
l’especialitat per tal d’atendre millor a l’alumnat i adaptació d’aules o espais a les 
seves necessitats. 
 

Aquests alumnes tindran prioritat al llarg de tot l’any per integrar-se en les 
matèries optatives de reforç. Aquests grups i els recursos necessaris per a l’atenció 
a la diversitat estaran coordinats per l’orientador/a.  Els pares i mares dels alumnes 
hauran de ser degudament informats al principi de curs.   
 

A 1r ESO hi ha 1 grup de diversitat (1r E) el qual es beneficiarà de la 
presència de dos docents en aula de l’especialitat per tal d’atendre millor a l’alumnat 
i adaptació d’aules o espais a les seves necessitats. 

 
A 2n d’ESO el grup 2nF estarà format per alumnat que necessita recursos 

addicionals d’atenció a la diversitat. El grup 2nF és un grup que anirà a un ritme més 
lent. Es beneficiarà de la presència de dos docents en aula de l’especialitat per tal 
d’atendre millor a l’alumnat i adaptació d’aules o espais a les seves necessitats. 

 
 
A 3r d’ESO els grups C i D desdoblen les matèries de castellà, català i 

matemàtiques. Alguns alumnes participaran en el Projecte de diversificació curricular 
(PDC), a criteri del professorat. 
 

A 4t d’ESO els grups no es fan desdoblaments.  
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2 . 6 . 1  P e r f i l  de  l ’ a l um ne / a  de  d i ve r s i ta t .  

 
 Alumne/a amb un retard estimat com a mínim de 2 anys escolars, que afecti a 
més d’una de les matèries considerades instrumentals i sense que presenti  
problemàtica conductual.  
 

Mitjançant les reunions dels equips docents, de les reunions d’avaluació i dels 
informes NESE del EAP i les orientacions del orientador/a es revisarà les 
adscripcions i la continuïtat dels alumnes als grups de diversitat. 

 

2 . 6 . 2   P r ogr a m a c i ons  de  d i ve r s i ta t .  

 
Com a criteri general, els professors i professores que imparteixin les matèries 

comunes instrumentals de diversitat procuraran fer servir les programacions i 
materials que  els departaments corresponents fan servir per als grups reglats, però 
adaptant els seus continguts en simplicitat, prioritzant els continguts més bàsics i 
retardant o adaptant el seu ritme al ritme de l’alumnat de diversitat.  L’adquisició 
d’hàbits de treball escolar i l’assoliment de les competències bàsiques serà també 
objectiu prioritari.  
 

Les matèries optatives de reforç que ofereixin els departaments de català, 
castellà i matemàtiques, estaran dirigits a treballar els hàbits de treball escolar i el 
desenvolupament personal, a estimular les habilitats necessàries per a 
l’aprenentatge (memòria, atenció,...), a aprofitar educativament l’oci, a  formar en la 
recerca d’informació i a millorar l’orientació educativa i professional. 

 

2 . 6 . 3   Un i ta t  de  S u por t  i n te ns i u  a  l ’ e s c o l a  i nc l us i va  
(S I E I ) .  

El nostre centre compta amb una unitat de suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI), 
una unitat de recursos per afavorir, sempre que per les seves característiques sigui 
possible, la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en un 
entorn escolar ordinari.  
 
Els/les professionals assignats/ades a aquestes unitats prioritzaran, coordinadament 
amb el professorat del grup ordinari, la participació d’aquest alumnat en les activitats 
generals del grup i l’acompanyament quan calgui d’aquests alumnes en les activitats 
a l’aula ordinària, col·laborant en el procés educatiu de l’alumnat.  Així mateix, 
desenvoluparan activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els 
alumnes ho requereixin. 
 
Cadascun dels alumnes amb necessitats educatives especials estarà assignat a un 
grup ordinari.  Amb la coresponsabilitat de tots els agents que intervenen en el seu 
procés d’aprenentatge, es realitzaran adaptacions o modificacions curriculars 
individualitzades que tinguin en compte les possibilitats dels alumnes amb 
necessitats educatives especials.  El/la tutor/a del grup classe, conjuntament amb els 
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professionals de la SIEI i amb la col·laboració de l’EAP, concretarà l’atenció que es 
donarà a aquest alumnat. 
 
El professorat de la SIEI col·laborarà amb el tutor/a del grup ordinari en la tutoria 
individual dels alumnes que atén i el seguiment del seu procés d’aprenentatge. Els 
professionals de la SIEI aportarà a la junta d’avaluació tota la informació sobre 
l’evolució de l’alumne/a en aquelles matèries en què tingui una intervenció directa, 
aportant elements per a la valoració dels aprenentatges i el seu procés de 
maduresa.  Així mateix, tot el professorat que imparteix docència a l’alumne/a ha 
d’aportar les valoracions corresponents. La junta d’avaluació pot preveure la 
possibilitat de fer una sessió d’avaluació complementària per avaluar l’alumnat atès 
amb professionals de la SIEI. 
 
 

2 . 6 . 4  E s t r uc tu r a  o r ga n i t za t i va  

 
Característiques generals:  
S’atendrà la diversitat en la màxima mesura del que sigui possible a cada 
nivell. 

 
L’estructura bàsica de referència serà la següent: 

 

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

1r Aules 208 i 218 
Es desdoblaran en 
3 grups a les 
hores de català, 
castellà i 
matemàtiques. 

Tots els grups 
tenen una ràtio 
reduïda. 

2n Aula 107 es 
desdobla en 2 
grups a les hores 
de català, castellà 
i matemàtiques. 

 Tots els grups 
tenen una ràtio 
més reduïda. 

 3r Aula 106 ritme 
més lent i a més 
hi haurà el PDC 

 

Tots els grups 
tenen una ràtio 
més reduïda. 

4t Aules 202 i 
206 es 
divideixen en 3 
grups a les 
hores de català, 
castellà i 
matemàtiques. 

Tots els grups 
tenen una ràtio 
més reduïda. 

 

2 . 6 . 5  P r o fe s s or a t :  E qu i p  doc e n t  de  d i ve r s i ta t  i  C om i s s i ó  
d ’ Ate nc i ó  a  l a  d i ve r s i ta t .  

 
L’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat és 

responsabilitat de tot el professorat.  El/la professor/a de l’especialitat d’orientació 
educativa s’ha de dedicar, prioritàriament, als alumnes que presenten més dificultats 
en l’aprenentatge i, molt particularment, a aquells que necessiten suports educatius 
específics per progressar en els seus aprenentatges i per participar en les activitats 
ordinàries del centre, complementant les funcions que desenvolupen els/les 
professors/es de cada matèria pel que fa a l’atenció de les diferents capacitats, 
interessos i ritmes d’aprenentatge que presenten els alumnes.  Per tant, l’alumnat 
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amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats i els alumnes amb 
greus dificultats d’aprenentatge són els primers que s’han de beneficiar de la 
intervenció d’aquests especialistes.   

 
El professorat que imparteixi les matèries considerades instrumentals (Català, 

Castellà, Matemàtiques i Anglès) als grups específics d’atenció a la diversitat, 
juntament amb el/la professor/a de l’especialitat d’orientació educativa, els/les 
professionals de la SIEI, constituiran l’equip docent de diversitat.  El/la professor/a de 
l’especialitat d’orientació educativa vetllarà perquè l’adaptació de les programacions 
didàctiques de les tres matèries instrumentals a l’alumnat de diversitat sigui 
l’adequada quant als continguts, a les activitats d’aula i l’avaluació.   

 
 

La Comissió d’atenció a la diversitat la conformaran el Coordinador/a 
pedagògic/a, els/les coordinadors/ores de nivell, l’orientador/a, un/a tutor/a d’aula 
d’acollida, un/a tutor/a de SIEI, el/la TIS, el/la tutor/a PDC i el referent de la EAP. 
 

2 . 6 . 6  Ava l ua c i ó  

 
L’alumnat serà avaluat mitjançant els criteris aprovats a la CAD (Comissió 

Atenció a la Diversitat) i penjats a àgora. 
El professorat que imparteix la diversitat avaluarà segons aquests criteris i 

utilitzant els instruments d’avaluació de cada Departament didàctic. 
 

2 . 6 .  7  L ’ a u l a  d ’ a c o l l i da  

En els últims anys s’ha produït un augment gradual de l’arribada d’alumnes 
estrangers.  Com a resposta als reptes que, per al sistema educatiu català, es 
deriven de la creixent complexitat i pluralitat que ha anat adquirint la nostra societat, 
al començament d’estiu de 2004 el Departament d’Ensenyament va presentar el Pla 
per a la llengua i la cohesió social, document actualitzat el novembre del 2009. 
 L’objectiu general del Pla és potenciar i consolidar la cohesió social, 
l’educació intercultural i la llengua catalana en un marc plurilingüe.  Una de les eines 
que el Pla preveu per assolir els seus objectius són les aules d’acollida, creades 
expressament per donar una atenció més immediata i més adequada a l’alumnat 
nouvingut.   
 Al nostre centre disposem d’una aula d’acollida.  Es tracta d’una estructura 
organitzativa que permet tenir previstes una sèrie de mesures (metodològiques i de 
materials d’aprenentatge, per exemple) que garanteixin l’aprenentatge intensiu de la 
llengua i la progressiva incorporació de l’alumnat a l’aula ordinària.  Al capdavant 
d’aquesta aula d’acollida hi ha un/a tutor/a d’acollida, que ha de ser, per a l’alumne o 
alumna, el seu punt de referència en tot aquest procés.  Això no obstant, tot el centre 
és responsable de la resposta educativa que s’ofereix a l’alumnat i que la seva 
incorporació al centre no és únicament responsabilitat del tutor o tutora d’acollida, 
sinó de tota la comunitat educativa. Cada alumne/a té un horari individualitzat 
d’assistència a l’aula d’acollida, i la resta d’hores s’incorpora a l’aula ordinària.  El 
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professorat d’aula ordinària té disponible material didàctic i propostes 
metodològiques per tal que els professors de les matèries comunes puguin 
optimitzar-ne l’ús.                                       
  
 
A continuació  es troba el procediment d’acollida de nouvinguts (PR-Q-750-D-12-
ET): 

Alumne/a 

nouv ingut/uda

Tutor/a 

nouv inguts

Entrev ista 

personal en 

presència 

pares/tutors 

legals i 

traductor si cal

Secretaria

Matriculació

- Impresos 

matrícula, 

agenda i 

carpeta 
(Secretaria)

- Calendari, 

horari marc, full 

autorització 

general sortides 

(tutor/a 

nouvinguts)

- Informació inici 

de curs 1r, 2n, 

3r, 4rt ESO

- Informació 

AMPA

- Full de dades 

personals 

(còpia al tutor)

Tutor aula 

ordinària

Assignació 

alumne/s 

acompany ant/s

Alumne

Realització 

prov es inicials 

en L1

- Full de dades 

personals 

(còpia als 

tutors acollida 

i aula ordinària)

- Prov es 

inicials en L1 

(Subdirecció 

General de 

Llengua i 

Cohesió 

Social) que 

inf ormen 

sobre:

1)Alf abetització 

en L1

2)Coneixement 

alf abet llatí

3)Capacitat de 

transf erència 

de L1 al català

-Inf ormació a 

l'equip docent

Alumne/a 

nouv ingut

Incorporació 

procés E/A:

1)Aula 

nouv inguts 

(horari 

indiv idualitzat)

2)Aula 

ordinària 

(matèries que 

pugui seguir en 

català) 

Pot incorporar-

se a més 

matèries a 

l'aula 

ordinària?

Alumne

Incorporació a 

l'aula ordinària 

(pla de treball 

indiv idual)

Alumne

Continua 

assistint 

algunes hores 

a l'aula 

d'acollidaAlumne/a 

nouv ingut/uda 

acollit/da

Tutor aula 

acollida

Detecció inicial

Sí No

Procediment 

orientació, 

seguiment, 

av aluació i 

qualif icació 

(PR-Q-750-D-

15-ET
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2 . 6 . 7 . 1 .  C r i t e r i s  de  qua l i f i c a c i ó  a  l ’ a l um na t  d ’ Au l a  
d ’ Ac o l l i da  

Cal fer una valoració prèvia quan l’alumne/a arribi al centre.  Aquesta valoració 
l’haurà de fer el/la tutor /a d’aula d’acollida, així com també la seva rebuda al centre. 
Cada alumne/a ha de tenir un PI.  Aquests PI seran elaborats per la tutora de l’aula 
d’acollida.  

Trimestral s’emetrà un informe addicional a les notes on es recollirà l’evolució de 
l’alumne/a i el responsable serà el tutor/a de l’aula d’acollida.  

Si l’alumne/a només cursa 1 hora de la matèria, al introduir el PI al SAGA s’introduirà 
matèria no avaluada Si l’alumne/a cursa 2 o més hores de la matèria, serà avaluat 
pel professorat de la matèria segons la seva adaptació curricular de la matèria. 
Continuen però vigents els criteris d’avaluació de diversitat aprovats a la CAD el 3 de 
juny del 2014. Un alumne que cursa 1r, 2n i 3r ESO i va a l’aula d’acollida, la nota la 
posarà el/la professor/a de l’aula ordinària d’acord amb el seu PI i progrés. Un 
alumne/a que cursa 4t ESO i va a l’aula d’acollida, la nota de la matèria serà “No 
assolida la competència bàsica” si l’alumne/a no assoleix els continguts de la matèria 
del grup-classe. 

  

 

2 . 7 .  C r i t e r i s  m e tod o l òg i c s  d i dà c t i c s  ge ne r a l s .  

 

3. La nostra planificació metodològica ha d'incloure el concepte d'AVALUACIÓ 
INICIAL, la qual té com a propòsit detectar la diversitat de grup. 

4. Qualsevol mètode utilitzat ha de tenir sempre present aquesta diversitat per 
atendre-la i millorar-la. 

5. Constatem la diversitat de metodologies, resultat d'una pluralitat de 
professionals sense renunciar a harmonitzar una línia pedagògica coherent. 

6. Qualsevol estratègia adoptada implantarà en tot moment la participació activa, 
motivada i productiva de l'alumnat, del professorat i de les famílies. 

7. Aquesta metodologia mirarà de potenciar l'autonomia de treball de l'alumne 
(sense perjudici d'un treball en equip) i llur responsabilitat en el procés 
d'aprenentatge. 

8. Els nostres mètodes didàctics induiran, sempre que sigui necessari, a canvis 
de conceptes, procediments i actituds mal adquirits, qüestionant, raonant i 
aclarint possibles estereotips erronis. 

9. Es fomentaran aquelles activitats de caràcter interdisciplinar, les quals sempre 
afavoriran una visió realista, global i enriquidora del món i de la cultura. 

10. Es procurarà que la major part dels continguts impartits vagin dirigits a la 
resolució de situacions amb què es pot trobar quotidianament l'alumne/a. 

11. La informació que aporten les sessions d'avaluació ha de servir com a punt de 
referència per a l'actuació pedagògica durant el procés d'ensenyament. 
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12. La Comissió Pedagògica i l'Equip Docent, amb les seves aportacions seran la 
clau del disseny continuat de les actuacions educatives del Centre. 

13. Potenciar el treball cooperatiu 
 

2 . 8 .   E l s  De pa r ta m e nts  D i dà c t i c s .  

 
 Les competències dels Departaments Didàctics són les que venen 
determinades a l'article 49 de R.D. 83/96 de 26/1/96 (B.O.E. 21/2/96) pel que 
s'aprova el Reglament Orgànic dels INS, i que consten al nostre Reglament de 
Règim Intern.  
 

2 . 9 .   E l s  E qu i ps  Doc e nts .  

 
 Una acció educativa de qualitat s’aconsegueix a partir d’una tasca col·lectiva i 
de responsabilització compartida per tot el claustre de professors.  Per aconseguir 
aquest objectiu el centre proporciona una reunió periòdica d’equips docents (una per 
cada nivell de l’ESO), presidida pel/la Coordinador/a de nivell,  que ha de complir 
tres funcions bàsiques: 
 

1) El seguiment individual i grupal dels diferents grups-classe.     
2) El tractament de temes de caire general (metodologies, hàbits, normes, 

actuacions conjuntes sobre determinats problemes, etc.). 
3) La organització de sortides extraescolars. 

 
 

2.9.1. Criteris per a la formació dels equips docents i els mecanismes 
interns de coordinació en els equips docents. 
 
En l’Etapa de l’ESO es disposarà d’un coordinador per a cada un dels nivells i 

els coordinadors, actuen com a cotutors. L’equip docent està format pel professorat 
que la coordinació ESO-Batxillerat hi assigna, ja que hi imparteix crèdits comuns 
amb una dedicació horària de pes en aquell nivell. Entre aquest professorat 
forçosament hi haurà els/les tutors/es de grup. S’intentarà que hi hagi un 
representant de cada àrea a tots els equips docents. 

 
A nivell intern, després de les reunions de direcció, té lloc una reunió 

setmanal, Coordinació ESO-Batxillerat, formada pel Cap d’Estudis, el/la 
coordinador/a pedagògic/a, els diferents coordinadors de nivell de les etapes ESO i 
batxillerat i la coordinació d’extraescolars. Aquesta reunió serveix de traspàs 
d’informació i de vehicle cap als equips docents, per tal que la informació arribi a 
tots/es els docents de les diferents àrees. 
 

Els equips docents del centre són: Primer d’ESO, Segon d’ESO, Tercer 
d’ESO, Quart d’ESO i Batxillerat. 
Les funcions de l’equip docent són: 
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a)Coordinar totes les activitats d’ensenyament del professorat que 
intervenen en un mateix nivell com : 
-organització i funcionament de les classes 
-realització d’activitats conjuntes (sortides, crèdit de síntesi,...) 
-normatives de treball, estudi i comportament de l’alumnat 
-seguiment individualitzat d’alumnes (tutories individuals) 
-foment de l’educació d’hàbits d’estudi, de convivència i de respecte. 
 
b) Detectar preventivament els casos concrets d’alumnes que necessitin 
atenció diferenciada. Diagnosticar, amb el suport i l’ajuda dels mitjans a 
l’abast (psicopedagogs, orientadors, EAP,...), les causes, circumstàncies i 
conseqüències del cas. Proposar les mesures i les activitats convenients 
perquè siguin elaborades i/o aprovades per qui s’escaigui. 
 
c) Encarregar-se en equip, d’aplicar i fer el seguiment de les mesures 
acordades. 
 
d) Participar amb l’equip docent en aquelles activitats escolars 
complementàries en què calgui suport del professorat. 
 

El coordinador/a conduirà la reunió setmanal de tot l’equip docent i 
organitzarà el contingut de la reunió. Si s’escau es podran fer reunions unificant 
cursos (Ex:1r i 2n) o bé dedicar la reunió a un sol grup. 

 
En la realització de la reunió es tindran en compte els següents aspectes: Ordre 

del dia clar, objectius de la reunió ben definits, objectius i continguts  consensuats 
per majoria, temporització de tota la sessió i de cadascuna de les parts, afavorir la 
participació i la presa de decisions de tots els membres del grup, prendre acords i 
fer-ne el seguiment, recollir-ho per escrit en un acta que es farà pública a l’Àgora del 
centre. 

  

2 . 1 0 .   Fom e nt  de  l a  l e c tu r a  

 
 Des de cadascun dels departaments per tal de treballar la lectura, la 

comprensió lectora i l’àmbit lingüístic, es fa el següent tractament: 
 
 
 
 

TRACTAMENT DE LA  LECTURA I LA COMPRENSIÓ LECTORA A L’ESO DEL 
NOSTRE INSTITUT 

 
 

CATALÀ 
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Es treballa la lectura a tots els nivells per mitjà dels textos que apareixen a totes les 
unitats dels llibres de text: lectura en veu alta, exercicis de comprensió lectora i 
expressió oral  a partir de la lectura. A més, a cada nivell es treballen de 2 a tres 
llibres de lectura obligatòria (un per trimestre).El màxim de lectures és individualitzat 
i depèn de cada alumne/a. El professorat valora cada lectura extra que es fa. 
 
Es potencia l’ús de la biblioteca del centre: en grups reduïts (diversitat i 
desdoblament) i es  tracta la lectura com a plaer. 
 
Es fa una selecció d’obres de temàtica i gènere divers que puguin ser motivadores i 
potencien l’interès per la lectura.  
 
Els nivells de batxillerat fan les lectures prescriptives per a les PAUs. 
 
Es potencia la participació de diferents concursos literaris d’àmbit educatiu i tallers 
d’escriptura ( Corneliada, Viquilletra, Jocs Florals de Sant Jordi...) 
 

CASTELLÀ 
 
La comprensió lectora forma part del currículum de tots els nivells i és una de les 
competències prioritàries a l’aula. A més hi ha les següents especificitats: 
 
Cada nivell d’ESO té un mínim de dues lectures obligatòries al llarg del curs. El fet 
de no llegir-ne alguna al llarg del curs implica recuperar-la durant l’estiu, malgrat 
sigui l’única matèria que quedi pendent.  El màxim de lectures és individualitzat i 
depèn de cada alumne. El professorat valora cada lectura extra que es fa.  
 
Els nivells de batxillerat fan les lectures prescriptives per a les PAUs. 
 
1r ESO es dedica una hora setmanal a la lectura. 
2n ESO: es dedica una hora setmanal  a la  lectura. 
3r ESO: es dedica una hora setmanal a la lectura. 
4t ESO: per tal que obtinguin bons resultats a les proves externes, es fan pràctiques 
de lectures i comprensió de proves de cursos anteriors. 
 
Maletes de lectura: de manera transversal, es fa servir aquest recurs de l’Ajuntament 
per aquells grups que tenen dificultats per accedir a llibres de lectura i/o poc interès 
per llegir. Hi ha una sessió d’animació a la lectura, una maleta de llibres d’un autor a 
triar i una visita de l’autor com a cloenda. 
 
Maleta de còmics: és un recurs intern del departament que consisteix en una 
col·lecció de còmics transportable als grups que el professorat consideri oportú. 
 
Encuentros literarios: és un programa del MEC mitjançant el qual un autor, el llibre 
del qual s’està llegint a classe, visita l’institut per parlar amb els alumnes sobre 
l’obra, la lectura i l’escriptura.  
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Préstec de llibres: amb el fons de llibres que tenim i d’altres que els alumnes 
voluntàriament deixen al centre quan acaben el curs, prestem llibres als alumnes 
que volen fer lectures extres i als qui no disposem de mitjans per aconseguir els 
llibres. 
 

ANGLÈS 
 

Dins de les matèries d’anglès es valora la comprensió lectora en un percentatge de la nota 
final.  Per tant, a totes les unitats es treballen textos de registres diversos i adequats a la 
edat i els coneixements dels alumnes. 
 
A banda d’això, per anglès hi ha unes lectures obligatòries a l’ESO i a batxillerat. 

 

 

FRANCÈS: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA 
 

Dins de les matèries de Francès es valora la comprensió lectora en un percentatge de la 
nota final.  Per tant, a totes les unitats es treballen textos de registres diversos i adequats a 
la edat i els coneixements dels alumnes. 
 
Els llibres que es fan servir a  l’ESO són  Essentiel et plus 1,2 i 3. 
 
Lectura 

 Els textos de lectura són semiautèntics o autèntics i van acompanyats d’una presentació 
d’estratègies de comprensió escrita. Trobem concretament, a les seccions Doc Lecture del 
Llibre i del Quadern, uns textos autèntics de tipologia variada: textos descriptius, 
argumentatius, prescriptius i informatius. Els textos són curts i les estratègies recomanades 
apunten a la lectura ràpida: no es pretén esgotar el text ni comprendre’l tot, sinó copsar-ne 
ràpidament el sentit general abans de passar a un altre per tal de multiplicar les lectures i 
guanyar en motivació. Als mètodes s’aposta, doncs, clarament per la varietat dels textos i la 
multiplicitat de les estratègies. 
 
 Altres textos es treballen més a fons per habituar els alumnes a formular hipòtesis de 
significat, a analitzar la forma, a descobrir els elements essencials per comprendre, a deduir 
o comprovar les hipòtesis emeses. Tot i amb això, l’estudi més profund i sistemàtic del 
significat dels textos i l’anàlisi detallada de la forma, utilitzada pel que fa al significat, es 
reserva per als nivells 3 i 4.  
 
 Unes poesies, uns còmics i unes cançons minimalistes al nivell 1 completen els relats, els 
textos informatius, les regles dels jocs, etc. 
 
Cada unitat didàctica consta de: 
- Leçon 4: la penúltima lliçó de cada mòdul comprèn sempre 3 parts: Doc lecture que, com 
el seu nom indica, permet treballar la comprensió escrita a partir de textos informatius; 
Projet que proposa una tasca global que permet integrar les diverses competències; a partir 
del mòdul 3, un petit apartat especial @ amb propostes específiques d’activitats la base de 
les quals és la utilització d’Internet i del correu electrònic (recerca de comunicant, 
transmissió de les diferents activitats de classe, etc.). 
 
Al quadern d’exercicis, cada mòdul consta de: 
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- Leçon 4 (1 pàgina): conté un Doc Lecture autèntic de tipologia variada amb estratègies de 
lectura progressives. 
 

Tècniques d’aprenentatge 

En el tractament de la comprensió escrita: hipòtesi de significat , anàlisi d’una estructura , 

vista general d’un text , localització concreta .  

 
Els tests de competències 
Essentiel et plus 3 i Essentiel et plus 4 presenten una novetat respecte als nivells anteriors: 
un test de competències situat cada dos mòduls, amb el qual els alumnes i el professor 
poden valorar regularment el nivell assolit en les 4 competències (CO, CE, EO, EE) i que 
segueix el model dels exàmens internacionals previstos en el MARC DE REFERÈNCIA i en 
les proves del fins a ara denominat DELF. 
D’aquesta manera, a més dels bilans que s’inclouen en cada mòdul del Llibre i del Quadern, 
l’alumne es pot preparar per presentar-se als exàmens internacionals dels nivells A1 i A2 tal 
com es defineixen en el MARC. 
 

CIÈNCIES SOCIALS 
 

Tractament de la lectura (comprensió lectora, hàbit de lectura i àmbit lingüístic, en general): 
En l’activitat docent diària ja es treballa la comprensió lectora, hàbit de lectura i àmbit 
lingüístic. Realitzem de manera continuada, lectura de textos de caràcter històric, fons d’ 
informació primària ,Articles de premsa, textos literaris . 
També establim un treball específic de comprensió lectora i lectura atenta d’ enunciats., 
redacció i exposició oral a l’ aula. 
Consulta de material bibliogràfic de biblioteca de centre així com consultes pàgines web i 
recursos digitals. 

 
CIÈNCIES de la NATURALESA 

 
El tractament de la lectura (comprensió lectora, hàbit de lectura i àmbit lingüístic, en 
general) l’abordem amb activitats de: 

1. Lectura d’articles de divulgació científica i  de textos científics  
2. Resolució d´activitats relacionades amb la lectura d’articles de divulgació 

científica i dels textos científics . 
3. Activitats de redacció. 
4. Comprensió dels enunciats  

 
 
 

TECNOLOGIA 
Català 
 
Pels 4 cursos de la ESO 

. Parlar sempre amb Català als alumnes i que ells facin el mateix amb nosaltres  

. Continuar fent una lectura a cada unitat didàctica i respondre a una sèrie de preguntes.  
Hem afegit a més la lectura comprensiva a les proves escites de les unitats didàctiques a 1 
ESO i pel segon trimestre es farà també als altres cursos. 
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.Valorar positivament la bona ortografia en els dossiers, en les proves i en totes les activitats 
que facin els alumnes.  

 

Matemàtiques: 

Mirarem d’incloure a cada nivell de la ESO activitats i exercicis que ajudin a millorar les 
Competències Matemàtiques, concretament hem vist que podem aprofundir en els següents 
punts 
. Treballar els percentatges en tots els cursos de la ESO  

. Treballar les àrees en tots els cursos, especialment a 1 ESO i 4 ESO  

. Fer més exercicis de vistes i de geometria, especialment a 1 ESO. 

També s’estan treballant els perímetres, els volums, les equacions de primer grau i les 
escales. 
 

MATEMÀTIQUES 
 

Treballem el foment de la lectura i  la comprensió lectora a través de la lectura i la 
comprensió dels enunciats dels problemes i exercicis.  
 

2 . 1 1 .   C r i t e r i s  ge ne r a l s  s obr e  l ' a va l ua c i ó .  

 

L'objectiu fonamental de l'avaluació a l'ESO és saber si l'alumnat ha arribat a 
assolir els objectius que ens havíem proposat o fins a quin grau els ha assolit.  La 
funció de l'avaluació educativa ha d'anar encaminada a millorar el procés 
d'ensenyament-aprenentatge i, per tant, la recollida d'informació, i la seva anàlisi, ha 
d'orientar-se a la presa de decisions per a aquesta millora.  La recollida d'informació 
ha de fer referència al domini conceptual, procedimental i d'actituds.  És a dir, als 
tres tipus de continguts que s'han de treballar en cadascuna de les matèries. 
 
 Aquesta informació obtinguda a partir de la situació inicial de l'alumnat --
avaluació inicial-- ens ha de permetre adaptar el procés d'aprenentatge als 
coneixements i capacitats de l'alumnat.  Per tal que aquesta informació sigui 
objectiva i ajustada hem de procurar diversificar els instruments de recollida 
(observació continuada i pautada, entrevistes personals, qüestionaris, etc.). 
 
 En qualsevol cas, es tracta de mesurar tant l'assoliment d'un determinat nivell 
com del procés d'aprenentatge. Tot això ens ha de permetre disposar d'una 
informació que ens facilitarà una valoració qualitativa de l'alumnat. 
 
 D'altra banda és molt important que l'alumnat tingui consciència del que ha 
aprés.  Això l'ajudarà i el motivarà a continuar treballant. L'autoavaluació i 
coavaluació poden ser instruments molt adients per aconseguir aquest objectiu. 
 
 En definitiva, hem d'avaluar el conjunt de les activitats realitzades de manera 
continuada tenint en compte la realitat individual de l'alumnat.  També cal tenir 
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present els aspectes de comunicació i participació a l'aula, és a dir, valorar els 
components actitudinals de la nostra avaluació. 
 

Tot el que hem dit fins aquí fa referència al sentit pedagògic de l'avaluació, 
sens dubte el més important i que no s'ha de confondre mai només en l'estricte sentit 
classificatori i selectiu.  Tanmateix, però arriba el final del cicle o de l'etapa i hem 
d'avaluar la trajectòria de cada noi i noia i hem d'orientar-los en les diverses opcions:  
estudis postobligatoris o món laboral. 
 

Efectivament, tot aquest procés acaba concretant-se en unes NOTES.  
Aquestes qualificacions són la concreció final de tot l'ensenyament-aprenentatge de 
tot un cicle.  I, especialment, en el segon cicle de l'etapa tenen una importància 
cabdal perquè determinen, en molta mesura, les possibilitats futures de l'alumnat.  
És per aquesta raó que és molt important establir criteris d'avaluació consensuats 
per tot el professorat i que formin part del projecte curricular de l'Institut. 

 
 

2 . 1 1 . 1 .  La  jun ta  d ' a va l u a c i ó .  

 

 La junta  d'avaluació la componen tot el professorat amb atribució docent en 
el nivell corresponent (ESO/Batxillerat).  Donat que l’avaluació ha de ser 
integradora, és a dir, que la observació i diagnòstic del progrés de l’alumnat 
en els aprenentatge necessita de la integració de les aportacions de tot el 
professorat d’un mateix alumne/a, el nombre de professors/es d’un mateix 
grup ha de ser limitat. 

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

 El tutor/a del grup avaluat presidirà la sessió d'avaluació del seu grup, i serà 
l'encarregat d'aixecar acta de la reunió.  
 

2 . 1 1 . 2 .  Le s  s e s s i ons  d ' ava l ua c i ó .  

 Avaluació inicial: Abans de la 1ª Avaluació ordinària (mitjans octubre).  
L'objectiu és avaluar globalment la incorporació de l'alumnat al seu curs i 
l'ajustament de la programació en cas necessari. 

 Avaluacions ordinàries: És realitzaran 3 avaluacions ordinàries al llarg del 
curs.  Tenen com a objectiu estudiar i valorar conjuntament el rendiment de 
l'alumnat, com a grup i individualment, a més de prendre les decisions 
pertinents que es faran constar en l'acta de l'avaluació.  

 Avaluació final ordinària al Juny : L'avaluació final ordinària tindrà lloc un 
cop realitzada la tercera avaluació i la reunió de matèries (es reuneixen els 
professors de cada matèria i revisen alumne per alumne si aquest acompleix 
els criteris de superació de matèria del seu Departament). En 4rt d'ESO es fa 
la reunió de final d'Etapa.  

 Avaluació final extraordinària al setembre:  En la sessió d’avaluació final 
extraordinària per cada curs de la etapa, la junta d'avaluació analitzarà, per 
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cada alumne, la possibilitat de promocionar o la necessitat de romandre un 
any més en el mateix curs. 
 

2 . 1 1 . 3 .  Cr i t e r i s  d ' a va l ua c i ó  i  s upe r a c i ó  de  m a tè r i a  a  
l ' E S O .  

 
Si com ja s'ha dit, l'avaluació ha de servir l'alumnat per prendre consciència dels 

factors que afavoreixen la seva formació i per aprendre a analitzar i reflexionar sobre 
el seu procés d'aprenentatge, cal donar-li una informació correcta sobre els criteris i 
procediments d'avaluació, la qual cosa ha de ser assumida per tots els equips 
docents. 

 
Diferents nivells a avaluar i com fer-ho. 
 
És important distingir:  l'avaluació d'una matèria concreta:  (que correspon al 

Departament i al propi professor fixar-ne els criteris), l'avaluació de la matèria al 
llarg de l'etapa (correspon a cada Departament fixar-ne els criteris) i els criteris per 
a la superació i/o promoció de curs o etapa (que els marca la llei vigent). 

 
L'avaluació d'una matèria concreta en un curs. 
 
Pel que fa a l'avaluació d'una matèria concreta:  es tindrà sempre en compte 

que al començament de qualsevol matèria, sigui comuna o optativa, l'alumnat tingui 
coneixement dels objectius d’aprenentatge i els criteris i procediments amb què se’ls 
avaluarà. de la matèria i dels criteris d'avaluació.  Els referents per a l’avaluació són 
les competències que determina el Decret vigent, que indiquen el sentit general en 
què han de progressar els alumnes i que s vinculen als criteris d’avaluació establerts 
per a cada matèria en cada nivell. Per tant, s'ha de lliurar a l'alumnat un full amb els 
objectius i els continguts de la matèria i els criteris d'avaluació.  En aquest full s'han 
d'indicar els continguts mínims que cal assolir amb la matèria.  A aquest mínim 
l'anomenarem nivell de suficiència. 

 
Per a facilitar l'assoliment d'aquest procediment per part de l'alumnat fóra bo 

encapçalar les proves i controls escrits amb una explicitació concreta dels aspectes 
que s'avaluaran en l'esmentada prova. D'altra banda, l'alumnat tindrà una informació 
plena de la nota final de la matèria a partir dels seus rendiments en tots els aspectes 
avaluats.  Els instruments de qualificació podrien ser els següents com a norma 
general, però sempre es poden modificar en funció de les característiques de la 
matèria:  

  

-Proves escrites/orals     60% 
-Treball, pràctiques, dossiers i presentacions  30% 
-Interès, motivació i col·laboració.   10% 
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S'ha de tenir en compte que a l'ESO l'avaluació és global, contínua i 
diferenciada segons les matèries i té com a finalitat la millora dels processos 
d’aprenentatge dels alumnes. El professorat ha d’avaluar tenint present les 
competències del currículum.  

 

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. 

 
Tota avaluació està integrada per una avaluació inicial, una avaluació formativa i 

una avaluació sumativa. En l'avaluació s'ha de considerar l'anàlisi del procés 
d'aprenentatge de l'alumnat, com també el seu procés maduratiu ha de partir del 
profund coneixement de l'alumnat per tal d’avaluar el grau d’assoliment de les 
competències bàsiques i dels objectius de cada matèria.  

 
Els criteris d'avaluació d'una matèria seran establerts pel Departament i 

compartits i aplicats pel professorat de tot el Departament. 
 
 L'avaluació de les matèries. 
 Pel que fa a l'avaluació d'una matèria  al llarg de l'etapa, els criteris 
d’avaluació són diferents en funció de les característiques i especificitats de cada 
matèria  curs.  En qualsevol cas totes les matèries comparteixen els següents criteris 
generals: 
 

 Es considera òptim que es tinguin aprovats totes les matèries comunes de 
cada curs. Tot i això, a cadascuna de les matèries es tenen previstos 
elements compensadors quan aquest supòsit no es dóna. 

 Es tindrà en compte la progressió en les matèries de l'etapa.  Poden haver-hi 
excepcions quan les matèries ho justifiquen. 

 Dins de l'etapa, per fixar la nota, es tindran sempre en compte les matèries 
optatives complementàries. 
 
 

Tenint en compte tot l’anterior, cada Departament ha considerat que els mínims 
per a superar les seves matèries són els següents: 

 
 

MATÈRIA MÍNIMS PER SUPERAR LA MATÈRIA 

CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 

La nota que doni al fer la mitjana aritmètica de les notes 
dels tres trimestres. 
Per poder fer la mitjana i poder aprovar el curs és 

imprescindible haver aprovat dos trimestres i que la nota 

del trimestre suspès sigui un 4. 

TECNOLOGIA Criteris de recuperació: després de les vacances de Nadal i 
Setmana Santa es faran proves de recuperació de les 
unitats didàctiques suspeses. Al final del curs es farà una 
prova de suficiència per assegurar l'assoliment de les 
competències bàsiques. L'alumnat que hagi superat el curs 
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amb la matèria de Tecnologia suspesa haurà de fer un 
dossier d'exercicis per assegurar l'assoliment de les 
competències bàsiques. 
 

MATEMÀTIQUES S’han d’aprovar les 3 avaluacions i en cas de que tingui 
alguna suspesa ha d’anar a la recuperació de la mateixa. 
Un cop s’ha aprovat un curs queden automàticament 
aprovats els cursos anteriors. 

LLENGUA CATALANA  Per tal de superar la matèria a final de curs, es calcularà la 
mitjana aritmètica de les 3 avaluacions i el resultat haurà de 
ser igual o superior a 5.  
En el cas de 4t d’ESO, per fer la mitjana, és imprescindible  
aprovar el 3r trimestre i haver suspès només la 1a o la 2a 
avaluació. 

LLENGUA CASTELLANA Si els queda un trimestre, han de recuperar el trimestre 
suspès.  Si els queda més d’un trimestre, han de fer un 
examen global de curs. 

LLENGÜES 
ESTRANGERES 

Per superar la matèria caldrà tenir superats com a mínim 

dos trimestres i d’aquests un ha de ser necessàriament el 

tercer. Un cop aprovat el curs queden atomàticament 

aprovats els cursos anteriors.  

CIÈNCIES SOCIALS - Si l’alumnat aprova tots els trimestres, la nota final serà la 
resultant de la mitjana obtinguda.  
- Si se suspèn qualsevol trimestre amb una nota no inferior 

a 3, serà possible aprovar per curs si la mitjana dels tres 
trimestres dóna una resultant de 5 o més.   

-Els exàmens de recuperació de final de curs es plantejaran 
com a exàmens de mínims o de suficiència, és a dir, 
s’haurà fet una tria d’allò que és fonamental a la matèria.  

-L’alumnat serà informat a principi de curs dels criteris 
d’avaluació.  

- L’alumnat serà informat dels mínims exigibles en la prova 
de suficiència de final de curs. 
La nota final de recuperació d’ exàmens de suficiència, serà 
de 5 com a notà més alta. 
*En la convocatòria de juny, s’aplica després de la 
recuperació de Juny, la mitjana aritmètica.  
*La nota final de recuperació d’ exàmens de suficiència, 
serà de 5 com a notà més alta, que s’ aplicarà solament a la 
prova de setembre. 
*Es prescriptiu presentar el dossier de recuperació lliurat en 
el mes de juny per poder fer la recuperació de la matèria. 

EDUCACIÓ FÍSICA La nota final de curs serà la mitjana de les tres avaluacions 
fetes al llarg del curs, sempre i quan s’hagi tret com a mínim 
un 5. Els trimestres suspesos amb menys de 5, podran ser 
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recuperats en el següent trimestre o a l’ordinària de juny. 

EDUCACIÓ VISUAL I 
PLÀSTICA 

Aprovar dos o els 3 trimestres de la matèria, però no es pot 
suspendre l’últim trimestre. La nota final serà la mitjana dels 
trimestres. 

MÚSICA Fem avaluació contínua. Qui aprovi l’últim trimestre aprova 
l’àrea de música. No es fan recuperacions als gener. 

Es farà la nota mitjana dels quadrimestres/trimestres. 

 

2 . 1 1 . 4 .  Re c upe r a c i ons  E S O  i  Ba tx i l l e r a t .  

2 . 1 1 . 4 . 1 .  Dur a n t  e l  c u r s :  E S O  

MATÈRIES ANUALS 

DEPARTAMENT 

Primera o segona 
setmana després 

de les vacances de 
Nadal. 

Primera o segona 
setmana després 

de les vacances de 
Setmana Santa. 

Final 3r trimestre 

CATALÀ Recuperació amb 
una prova global a 
final de curs. 
 
En algun cas 
especial, i sempre 
que el/la professor/a 
ho decideixi, 
s’encarregarà algun 
tipus de treball per 
aprovar l’avaluació 
suspesa. 
 

Recuperació amb 
una prova global a 
final de curs. 
 
En algun cas 
especial, i sempre 
que el/la professor/a 
ho decideixi, 
s’encarregarà algun 
tipus de treball per 
aprovar l’avaluació 
suspesa. 

Examen de 
recuperació de tot el 
curs al juny. La nota 
màxima en aquest 
cas serà 5. 
Si un alumne/a 
tampoc supera la 
prova de juny 
s’haurà de 
presentar a la prova 
extraordinària de 
setembre.  
En algun cas 
especial, i sempre 
que el/la professor/a 
ho decideixi, 
s’encarregarà algun 
tipus de treball per 
aprovar l’avaluació 
suspesa. 

CASTELLÀ Es recupera a final 
de curs. 
Se llevará un 
registro de cómo 
progresa el 
alumno/a en la 
materia. 
Si no la supera a lo 

Es recupera a final 
de curs. 
Se llevará un 
registro de cómo 
progresa el 
alumno/a en la 
materia. 
Si  no la supera a lo 

Recuperacions final 
de curs:  1r, 2n i 3r 
trimestre.  
 
"Examen de 
competències 
bàsiques de final de 
curso". 
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largo del curso, se 
realizará el examen 
de competencias 
básicas de final de 
curso." 

largo del curso se 
realizará el examen 
de competencias 
básicas de final de 
curso." 

 

LLENGÜES 
ESTRANGERES 

Anglès: Si aprova 
el 2n trimestre 
recupera 
automàticament el 
1r. Tot i què 
l’avaluació és 
contínua,  es pot 
proposar fer també 
el seguiment amb 
un examen i/o 
activitats de 
recuperació al llarg 
del curs, si el 
professor/a de la 
matèria d ánglès ho 
considera adient. 
  
Francès:  Qui 
aprovi el 2n 
trimestre recupera 
automàticament el 
1r, amb la 
possibilitat de 
realitzar abans un 
treball de 
recuperació. 

Anglès: Si aprova 
el 3r trimestre 
recupera 
automàticament el 
1r o el 2n, si un dels 
dos els té 
aprovats.Tot i què 
l’avaluació és 
contínua,  es pot 
proposar fer també 
el seguiment amb 
un examen i/o 
activitats de 
recuperació al llarg 
del curs, si el 
professor/a de la 
matèria d ánglès ho 
considera adient. 

Francès:  Qui 
aprovi el 3r trimestre 
recupera 
automàticament el 
1r i/o el 2n, amb la 
possibilitat de 
realitzar abans un 
treball de 
recuperació. 

Anglès:  Examen 
final global i únic de 
recuperació. 
 
 
 
 
 
 
Francès:  Examen 
final global i únic de 
recuperació. 
 
Per pujar nota:  

Prova final on estan 

inclosos tots els 

continguts del curs i 

on es valorarà 

especialment el 

grau d'assoliment 

assoliment de les 

destreses orals i 

escrites. 

MATEMÀTIQUES Realitzar un 
examen de 
recuperació del 1r 
trimestre. 

Realitzar un 
examen de 
recuperació del 2n 
trimestre.  

Examen de 
recuperació de les 
diferents 
avaluacions.  

CIÈNCIES 
NATURALESA 

 Es recupera a final 
de curs. * 
 

 Es recupera a final 

de curs. * 

 

 Es recupera a final 
de curs. * 
 
*Al juny es farà un 
examen per 
recuperar els 
trimestres anteriors. 
 
L´ alumne/a haurà 
de recuperar els 
trimestres que ha 
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suspès durant el 
curs. 
 
L´ examen per pujar 
nota inclourà 
preguntes dels  
tres trimestres. 

CIÈNCIES 
SOCIALS 

Realització d’una 
prova o treball de 
recuperació a final 
de curs. 

Realització d’una 
prova o treball de 
recuperació a final 
de curs. 

Realització d’una 
prova o treball de 
recuperació a final 
de curs. 

TECNOLOGIA Examen 
recuperació 1r 
trimestre.   

Examen 
recuperació 2n 
trimestre.  

Examen 
recuperació 1r, 2n i 
3r trimestre. 

VISUAL I 
PLÀSTICA 

 Les recuperacions 
de cada trimestre es 
fan a final de curs. 

Les recuperacions 
de cada trimestre es 
fan a final de curs. 

A final de curs es 
recuperaran els 
trimestres no 
superats. 

MÚSICA Qui aprovi el 2n 
trimestre recupera 
automàticament el 
1r amb la possibilitat 
de realitzar abans 
un treball de 
recuperació. 

Qui aprovi el 2n 
trimestre recupera 
automàticament el 
1r amb la possibilitat 
de realitzar abans 
un treball de 
recuperació. 

Qui aprovi el 2n 
trimestre recupera 
automàticament el 
1r amb la possibilitat 
de realitzar abans 
un treball de 
recuperació. 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

Realització d'una 
prova o treball 
recuperació pels 
alumnes suspesos 
amb menys d'un 5.  
  

Realització d'una 
prova o treball 
recuperació pels 
alumnes suspesos 
amb menys d'un 5. 

Realització d'un 
treball, d’un examen 
teòric i d’una prova 
pràctica en relació 
als criteris 
d’avaluació 
treballats pels 
alumnes amb un 
trimestre suspès 
amb menys d'un 5  

 
 

MATÈRIES QUADRIMESTRALS 

DEPARTAMENT Final 1r quadrimestre. Final 2n quadrimestre  

MÚSICA Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

VISUAL I 
PLÀSTICA 

Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

LLENGÜES 
ESTRANGERES 

Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

TECNOLOGIA Examen de recuperació de 
final de primer quadrimestre i 

Examen de recuperació de 
final de segon quadrimestre i 
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lliurament d’un dossier o 
treball 

lliurament d’un dossier o 
treball 

CIÈNCIES 
SOCIALS 

Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

CASTELLÀ Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

CATALÀ Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

MATEMÀTIQUES Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

EDUCACIÓ FÍSICA Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

Realització d'una prova o 
treball de recuperació 

 

2 . 1 1 . 4 . 2 .  D’ un  a n y pe r  a  l ’ a l t r e :  E S O .  

M ATÈ RI E S  AN U ALS  

DEPARTAMENT 

 
Durant el primer trimestre del curs. 

 

CATALÀ Aprovat el curs actual queda automàticament superat l’anterior. 

CASTELLÀ Lliurar  dossier d’estiu complert corresponent al curs no superat  
Si aproven el curs següent recuperen el curs anterior. 
Han d’aprovar els dos primers trimestres del curs següent al 
pendent. 

LLENGÜES 
ESTRANGERES 

Anglès: Lliurar un dossier d’estiu que li haurà encomanat el 
professorat i aprovar els dos   trimestres del curs següent, un 
dels quals  ha de ser  el 3r trimestre. 
 
Francès: Lliurar un dossier d’estiu que li haurà encomanat el 
professorat i fer l’examen al setembre (si no ha aprovat al juny) 
 
Alemany: Lliurar un dossier d’estiu que li haurà encomanat el 
professorat i fer l’examen al setembre (si no ha aprovat al juny) 

MATEMÀTIQUES Aprovat el curs actual queda automàticament superat l’anterior. 

CIÈNCIES 
NATURALESA 

- Els alumnes de 1r d‘ESO que no aprovin les Ciències Naturals 
podran superar aquesta matèria si:  

Aproven la matèria Ciències Naturals (Biologia i Geologia) de  

3r d´ ESO.  

- Els alumnes de 2n d‘ESO que no aprovin les Ciències de la 
Naturalesa podran superar aquesta matèria si:  
Aproven la matèria Ciències Naturals (Física i Química) de 3r d´ 

ESO.  

- Els alumnes de 3r d‘ESO que no aprovin les Ciències 
Naturalesa (Biologia i Geologia) podran superar aquesta matèria 
si:  
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Superen una prova escrita extraordinària de recuperació de la 

matèria pendent en la data determinada per Prefectura 

d‘Estudis. 

- Els alumnes de 3r d‘ESO que no aprovin les Ciències 
Naturalesa (Física i Química) podran superar aquesta matèria si:  

Superen una prova escrita extraordinària de recuperació de la 
matèria pendent en la data determinada per Prefectura d‘Estudis 

CIÈNCIES 
SOCIALS 

Realització d’un treball proposat pel departament i examen. 

TECNOLOGIA Lliurar un dossier d’estiu que li haurà encomanat el professorat i 
aprovar un examen i/o un o els dos primers trimestres del curs 
següent, aquest dossier es retornarà al setembre següent. 

VISUAL I 
PLÀSTICA 

 Els alumnes de l‘ESO que no aprovin alguna de les matèries 
d'Educació Visual i Plàstica podran superar aquesta matèria: 
 1 - Si lliuren un dossier de la matèria suspesa proposat pel 
departament a l’inici del segon trimestre del curs següent i 
superant un control escrit.  
2 - Si superen una prova extraordinària de recuperació de la 
matèria pendent en la data determinada per Prefectura 
d‘Estudis. 
3- Els alumnes de 1r d‘ESO que no aprovin la matèria podran 
superar-la si aproven la matèria de VIP a 2on d´ESO. 

4 - Si l'alumne aprova la matèria optativa de 4rt ESO recupera 
automàticament les matèries suspenses dels cursos inferiors. 

MÚSICA Els alumnes que tenen l’àrea suspesa del curs o cursos 
anteriors, han de fer l’examen de la matèria que van rebre quan 
cursaven el curs suspès. Els alumnes que procedeixen d’altres 
centres i llocs es mira quin és el currículum que han fet i en 
funció se’ls posa una prova adequada al que han estudiat. 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

Els alumnes suspesos d’anys anteriors hauran de fer un treball, 
un examen teòric i una prova pràctica relacionats amb els criteris 
d’avaluació treballats al curs corresponent. 

 
 
Com que, generalment, l’alumnat que segueix el Pla de Diversificació 
Curricular (Aula Oberta) porta normalment matèries suspeses d’anys anteriors, 
i que el Pla de Diversificació  Curricular (Aula Oberta) ja és en sí mateix un pla 
que ajuda a  recuperar i assolir els objectius mínims d’etapa, l’alumnat del Pla 
de Diversificació Curricular del nostre institut que superi, tot seguint i 
aprofitant aquest pla, l’etapa ESO, al mateix temps, haurà recuperat les 
matèries suspeses que li poguessin quedar suspeses d’abans. 
L’alumnat que tingui un PI de cursos anteriors, si aprova aquest PI recuperarà 
els cursos anteriors. 

2 . 1 1 . 4 . 3 .  P r o ve s  e x t r a or d i nà r i e s  de  s e te m br e  
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D’acord amb el que estableix l'Ordre ENS/56/2012, de 8 de març (DOGC núm. 
6088, de 15.3.2012).  
 
Respecte a les Proves extraordinàries d’avaluació: 
 
Per facilitar a l’alumnat la recuperació de les matèries que han tingut avaluació 
negativa en l’avaluació final ordinària del mes de juny, els centres organitzaran 
proves extraordinàries d’avaluació en els primers dies del mes de setembre, d’acord 
amb les dates que determini el calendari escolar anual. Les proves extraordinàries 
d’avaluació de cada matèria les ha d’elaborar i qualificar el departament didàctic 
corresponent, d’acord amb la programació dels currículums dels quals són 
responsables. La preparació i elaboració de les proves extraordinàries s’ha de 
realitzar abans de finals del mes de juny.“ 
 
 
Respecte a l’Avaluació final extraordinària: 
 
En cadascun dels quatre cursos de l’etapa, i després de les proves extraordinàries, 
l’equip docent s’ha de reunir en una sessió d’avaluació final extraordinària. En el 
context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de ser el 
resultat global obtingut a partir de la valoració de l’evolució de l’alumne/a durant el 
curs, de les activitats de recuperació que s’hagin proposat realitzar al llarg de l’estiu i 
de la prova extraordinària. En la sessió d’avaluació final extraordinària, vistos els 
resultats obtinguts per cada alumne/a, l’equip docent ha de prendre les decisions 
definitives respecte a la superació de les matèries i decidir l’alumnat que finalment 
passa de curs o supera l’etapa. 
 

2 . 1 1 . 4 . 4 .  Re c upe r a c i ons  Ba tx i l l e r a t  dur a n t  e l  c u r s .  

 

 

Primera setmana 
després de les 

vacances de Nadal. 

Primera setmana 
després de les 
vacances de de 
Setmana Santa. 

Final de curs 

LLENGUA 
CATALANA 

Recuperació a final 
de curs. 
En algun cas 
especial, i sempre 
que el/la professor/a 
ho decideixi, es 
realitzarà una prova 
trimestral o 
s’encarregarà algun 
tipus de treball per 
aprovar l’avaluació 
suspesa. 

Recuperació a final 
de curs.  
En algun cas 
especial, i sempre 
que el/la professor/a 
ho decideixi, es 
realitzarà una prova 
trimestral o 
s’encarregarà algun 
tipus de treball per 
aprovar l’avaluació 
suspesa. 

Examen de 
recuperació per 
trimestres (1r. bat.) o 
de tot el curs al juny 
(2n. bat.) . 
Si un alumne/a 
tampoc supera la 
prova de juny s’haurà 
de presentar a la 
prova extraordinària. 
La nota màxima de 
recuperació en el cas 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6088/1230039.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6088/1230039.pdf
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de 2n. Bat. serà un 5. 
En algun cas 
especial, i sempre 
que el/la professor/a 
ho decideixi, 
s’encarregarà algun 
tipus de treball per 
aprovar l’avaluació 
suspesa.  

LLENGUA 
CASTELLANA 

Llengua i literatura 
castellana:  Es 
recupera al 3r 
trimestre. 
Llatí:  Es recupera 
al 3r trimestre. 

Llengua i literatura 
castellana:  Es 
recupera al 3r 
trimestre. 
Llatí:  Es recupera 
al 3r trimestre. 

Llengua i literatura 
castellana:  
Examen per 
trimestres. 
Si la mitjana dels tres 
trimestres és inferior 
a 5, es fa un examen 
global del curs.. 
Llatí:  Examen 
global. 

LLENGÜES 
ESTRANGERES 

Qui aprovi el 2n 
trimestre recupera 
automàticament el 
1r. 

Qui aprovi el 3r 
trimestre recupera 
automàticament el 
1r i/o 2n si en té un 
dels dos aprovats. 

Examen final. 

MATEMÀTIQUES Examen recuperació 
1r trimestre. 

Examen recuperació 
2n trimestre.  

Examen final. 

CIÈNCIES 
NATURALESA 

Es recupera a final 

de curs.*  

Es recupera a finals 

de curs.* 

Es recupera a final 
de curs. * 
 
*Al juny es farà un 
examen per 
recuperar els 
trimestres anteriors. 
 
L´ alumne/a haurà de 
recuperar els 
trimestres que ha 
suspès durant el 
curs. 
 
L´ examen per pujar 
nota inclourà 
preguntes dels  
tres trimestres. 

CIÈNCIES 
SOCIALS 

Es recupera a final 
de curs. 

Es recupera a final 
de curs. 

Examen final. 

TECNOLOGIA Examen recuperació Examen recuperació Examen final. 
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1r trimestre. 2n trimestre. 

DIBUIX TÈCNIC 
 

Es recupera a final 
de curs. 

Es recupera a final 
de curs. 

Examen final. També 
es recuperarà si la 
mitjana de les notes 
dels tres trimestres 
és 5 o més, però no 
s’acceptarà fer la 
mitjana amb notes 
inferiors a 3. 
La nota no pot ser 
superior a 5. 

EDUCACIÓ FÍSICA Realització d'una 
prova o treball 
recuperació pels 
alumnes suspesos 
amb menys d'un 5.  
  

Realització d'una 
prova o treball 
recuperació pels 
alumnes suspesos 
amb menys d'un 5. 

Realització d'un 
treball, d’un examen 
teòric i d’una prova 
pràctica en relació 
als criteris 
d’avaluació treballats 
pels alumnes amb un 
trimestre suspès amb 
menys d'un 5  

 
 

2 . 1 1 . 5 .  Cr i te r i s  de  p r om oc i ó  a  l ’ E S O .  

 
Podrà l’alumnat promocionar al següent curs quan: 
 

Per a l’avaluació  dels alumnes de l'ESO és vigent l' 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  
 
1. En finalitzar cadascun dels tres primers cursos de l'etapa i com a conseqüència 
del procés d'avaluació, l'equip docent, en la sessió d'avaluació final de curs, ha 
d'adoptar les decisions corresponents sobre el pas de curs de cada alumne, tenint 
en compte la seva evolució general en relació amb el grau d'assoliment de les 
competències que determina el Decret 187/2015, de 25 d'agost. 

2. L'alumne passa de curs quan ha assolit els nivells competencials establerts, pel 
que fa als nivells competencials no assolits de cursos anteriors, s'han d'avaluar 
d'acord amb la programació establerta. 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. 

3. L'equip docent, pot decidir el pas al curs següent d'un alumne amb nivells 
competencials no assolits quan consideri que l'alumne té bones expectatives de 
millora i que el pas de curs és positiu per a la seva evolució acadèmica i personal. 
En aquest cas, l'equip docent ha de donar indicacions personalitzades que incloguin 

../../../../../../../../../../Normativa/Ordre%20d'avaluació%20ESO%209%20juliol%202018.pdf
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les mesures i recomanacions que han de permetre a l'alumne assolir els nivells 
competencials corresponents a aquell curs; en alguns casos pot comportar un PI. 

4. La repetició de curs s'ha de considerar una mesura excepcional i en cas de 
romandre un any més al mateix curs, també es requereixen unes indicacions 
personalitzades, orientades a superar les dificultats detectades en el curs anterior i 
que en algun cas poden comportar un PI.  Es pot repetir el mateix curs un sol cop i 
dos cops com a màxim dins l'etapa si no s'ha repetit a l'educació primària. 

5. 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. 

Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d'assoliment 
de les competències s'utilitzen qualificacions qualitatives, que són: no assoliment 
(NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent 
(AE) i a la casella d’accés al curs següent s’indicarà “SÍ” (accedeix al curs següent 
havent superat el curs), “SD” (accedeix al curs següent d’acord amb el pla de suport 
individualitzat) o “SL” (accedeix al curs següent per impossibilitat legal de repetir), 
“No” (no accedeix al curs següent). 
 
 
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, 25 d'agost, i les especificitats que es recullen en el PEC. 

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. 

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

Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d'assoliment 
de les competències s'utilitzen qualificacions qualitatives, que són: no assoliment 
(NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent 
(AE) i a la casella obté el títol “Si” o “No”. 

../../../../../../../../../../Normativa/Decret%20inclusio%2017%20octubre%202017.pdf
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2 . 1 1 . 6 .  Cr i t e r i s  de  s upe r a c i ó  de  m a tè r i a  i  p r om oc i ó  a l  
Ba tx i l l e r a t .  

 
Promoció de 1r a 2n de Batxillerat: 
 

L'alumne/a ha d'aprovar totes les matèries de 1r curs per promocionar a 2n.  
En cas de suspendre una o dues assignatures, l'alumne/a pot promocionar a 
2n, però han de ser recuperades durant el curs acadèmic de 2n, a partir d'un 
pla dissenyat pels Departaments. Es realitzarà una convocatòria de 
recuperació d'assignatures pendents durant el mes de gener. 
L'alumne/a que suspengui més de dues assignatures no promociona i ha de 
repetir 1r de Batxillerat en la seva totalitat si el nombre de matèries amb 
avaluació negativa és superior a quatre. En cas de rebre avaluació negativa 
de tres o quatre matèries a primer curs, els/les alumnes poden optar per 
repetir el curs en la seva totalitat o matricular-se de les matèries de primer 
amb avaluació negativa i ampliar aquesta matrícula de primer curs amb dues 
o tres matèries de segon. 
 
 

 
Pla d'actuació per a la recuperació d'alumnes de 2n de Batxillerat amb 
matèries pendents: 
 
Juntament amb les seves programacions de principi de curs, els Departaments 
inclouran un pla d'actuació per a la recuperació d'alumnes amb matèries 
pendents.  Aquest pla ha d'incloure: 
 

Els requisits que ha de complir l'alumne/a per aprovar la matèria.  
Mesures per facilitar als alumnes la recuperació de la matèria:  material de 
suport, hores d'atenció per resoldre dubtes, etc. 
 

Obtenció del títol de Batxillerat: 
 

L'alumne/a ha d'aprovar totes les matèries per obtenir el títol de Batxillerat. 
L'alumne/a que suspengui d'una a tres assignatures repetirà el curs només 
cursant aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja 
superades. 
L'alumne/a que suspengui més de tres matèries haurà de repetir curs.  

 

2 . 1 1 . 7 .  O b je c t i us  c om uns  a va l ua b l e s .  

 
Es considera que els objectius comuns avaluables, és a dir, els que tots els 

Departaments han de tenir en compte, són els següents: 
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1) HÀBITS DE FEINA:  
- Portar el material necessari. 
- Ésser ordenat/ada i net/a. 
- Participar en les activitats. 
- Ésser puntual en la entrega. 

2) EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA: 
- Expressió oral adequada. 
- Expressió escrita adequada. 

3) MOTRICITAT: 
-Adoptar una posició i fer els moviments correctes quan executa un treball o fa 
un exercici. 

4) RAONAMENT LÒGIC I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: 
- Resoldre els problemes i arribar a conclusions seguint un plantejament 

correcte. 
- Ordenar lògicament les idees. 

5) HÀBITS SOCIALS: 
- Ésser respectuós amb els companys. 
- Ésser respectuós amb els professors. 
- Ésser respectuós amb els materials. 

 
 

2 . 1 1 . 8 .   Le s  qua l i f i c a c i ons .  

2 . 1 1 . 9 .  Ma tè r i e s  c om un e s  i  op ta t i ve s  a  l ' E S O :   As s o l i m e nt  
e x c e l · l e n t  ( AE ) ,  As s o l i m e n t  n o ta b l e  ( AN ) ,  As s o l i m e nt  
s a t i s fa c to r i  ( AS ) ,  No  a s s o l i m e nt  (N A) .   

 
Matèries comunes, de modalitat i optatives al Batxillerat, i Treball de recerca:  Nota 
numèrica, en una escala de l'1 al 10. 
 

2 . 1 2 .  E l s  T r e ba l l s  de  S í n te s i  a  l ’ E S O ( 1 r ,  2 n  i  3 r  d 'E S O ) .  

Segons les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres 
(2012-2013), en el document Currículum a l’ESO (apartat E).  
Treballs de síntesi (1r, 2n i 3r d'ESO) diu: 

"El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i 
aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària afavoridora de la integració 
de coneixements i del treball en equip, tant per part de l’alumnat com del professorat. 
Aquestes activitats estan concebudes per avaluar si s’han assolit, i fins a quin punt, 
els objectius establerts pel centre en la seva programació i, en particular, els 
objectius establerts en les diverses matèries curriculars. Durant el treball de síntesi 
l’alumnat haurà de demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu 
treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. 

L’equip de professors programarà un seguit d’activitats interdisciplinàries 
relacionades amb diferents matèries del currículum comú de l’alumnat. No és 
necessari que en cada treball de síntesi hi hagi activitats associades a cadascuna de 
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les matèries. En canvi, és essencial que les diferents activitats siguin significatives 
per al tema que es treballa i que no constitueixin un seguit de propostes deslligades, 
sinó un tot coherent. Amb aquestes activitats es pretén ordenar un seguit de 
situacions en què l’alumnat aplicarà, de manera pràctica, coneixements i habilitats 
adquirits durant un llarg període d’aprenentatge, a fi de trobar solucions als 
problemes plantejats. 

En l’organització d’aquest treball s’ha de tenir en compte l’assignació d’un 
professor o professora de l’equip docent que tutoritzi cada dos o tres equips de 
quatre o cinc alumnes. El tutor o tutora del treball de síntesi s’encarregarà de fer-ne 
el seguiment i l’orientació. 
L’alumne/a ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de 
l’etapa. 
 
El Treball de Síntesi de 1r a 3r s'avalua 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 
s'ha d'incloure en les actes en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament 
(FA). 

Tots els/les alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO han de fer un treball de síntesi que 
consta de dues parts:  una en equip que es desenvoluparà o bé a l’aula o als llocs on 
calgui anar a la recerca d’informació (als matins), i una altra d’individual que cada 
alumne realitzarà particularment a casa seva (a les tardes).   
El Treball de Síntesi es realitzarà durant el mes de juny del curs escolar.  Uns dies 
abans de la realització del treball de síntesi, els tutors explicaran globalment el 
conjunt de les activitats –en equip i individuals- que caldrà desenvolupar durant els 
dies que es treballarà a l’aula i, així mateix, els informaran sobre les diferents 
peculiaritats del treball a realitzar.  El tutor en cada cas resoldrà els inconvenients 
organitzatius que puguin sorgir.  Igualment i per tal que l’organització de tot el procés 
en surti beneficiada els recordarà els següents punts: 

 
1. Que l’assistència és obligatòria. 
2. Que el treball en grup implica una bona planificació de la feina entre els 

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

acord i segons les habilitats de cadascú la distribució de les tasques. 
4. Que, malgrat aquesta distribució, cal posar en  comú tots els resultats, 

que caldrà escriure de forma polida i clara en els fulls corresponents. 
5. Que, per identificar-se, posin a la portada de les diferents activitats que 

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

6. Que de cada activitat valorin recíprocament la feina de cadascun dels 
components.  Així mateix, els professors d’aula, que hauran estat 
prèviament assessorats per Coordinació d’Estudis, valoraran cada dia 
l’actitud i la forma de treballar de tots els membres de l’equip, anotant 
tots els detalls en la graella de seguiment diari del treball de síntesi. 

7. Que, si han de fer alguna consulta a un professor, enciclopèdia, 
Internet, etc., ho hauran de canalitzar a través del portaveu i dels 
professors d’aula. 
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Els temes que s’abordaran en els treballs de síntesi seran els següents: 
 
1r ESO:   Descobrint Can Mercader. 
2n ESO:  Treball Solidari. 
3r ESO:  Gestió de residus a Cornellà de Llobregat. 
 
A l’annex 9 es troben els treballs de síntesi per als tres primers cursos de l’ESO 
detallats. 

 
Al final del treball de síntesi es farà una avaluació integrada de l’assoliment dels 

objectius de les diferents activitats previstes, tant les relatives al treball en equip com 
al treball individual.  L’últim dia de la setmana els diferents grups exposen davant 
d’un tribunal de professors/es els resultats de la seva investigació.  Els professors/es 
avaluadors/es avaluen conjuntament i de manera proporcional l’assoliment dels 
objectius relatius tant al treball en equip con al treball individual. 
 
 

2 . 1 3 .  E l  p r o je c te  de  r e c e r c a  a  4 t  d ’ E S O.  

 

Segons la normativa del Departament d’Educació, “en el quart curs tot l’alumnat 
ha de realitzar un projecte de recerca en equip.  Aquest projecte ha d’estar constituït 
per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn 
d’un tema escollit i acotat, en part, per l'alumnat mateix i sota el guiatge del 
professorat.  Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat 
d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de 
responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en 
comú”.  

A diferència del treball de síntesi dels cursos de primer a tercer, que és comú per 
a tot alumnat, no es tracta de comprovar fins a quin punt l’alumnat ha assolit les 
capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents matèries 
curriculars, sinó que el projecte de recerca es focalitzarà en un àmbit concret del 
currículum.  També tindrà tenir un caràcter obert que permeti comprovar el grau 
d’autonomia de l’alumnat en la planificació de les accions a emprendre per assolir 
els objectius previstos i donar resposta als problemes plantejats, per mitjà del treball 
en equip.  

L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les 
competències bàsiques de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a 
aprendre, i la competència d’autonomia i iniciativa personal.  Pel que fa a la primera 
competència esmentada, el projecte de recerca suposa la posada en acció de les 
pròpies capacitats i potencialitats orientades a satisfer uns objectius, tot manejant de 
manera eficient recursos i tècniques del treball intel·lectual i demostrant capacitat per 
cooperar.  Pel que fa a la segona competència, implica diverses actituds personals 
interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, la creativitat, la capacitat 
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de prendre decisions i de transformar les idees en accions per tal de tirar endavant 
projectes individuals i col·lectius.  

També es posen en acció les competències comunicativa lingüística i audiovisual 
(amb la presentació escrita del treball i l’exposició oral); la competència en el 
tractament de la informació i la competència digital (amb la cerca i gestió 
d’informacions en diversos formats); i la competència social i ciutadana (participació, 
responsabilitat, presa de decisions i capacitat dialògica en el treball en equip).  

 

 

Organització del projecte de recerca  

La realització del projecte de recerca té una durada aproximada de 35 hores 
lectives i es distribuirà concentrada en 4 dies la primera setmana del mes d’abril. 

El projecte de recerca es desenvoluparà durant una setmana del mes d’abril, 
d’acord al calendari general del curs, malgrat es realitzen activitats, sortides, 
xerrades i tasques al llarg del 2n trimestre a les hores de tutoria. 

El tema a treballar és l’orientació: “I després de l’ESO...Què?” 

 

Avaluació del projecte de recerca  

El Projecte de Recerca de 4t s'avalua 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 
s'ha d'incloure en les actes en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament 
(FA). 

 

2 . 1 4 .  E l  t r e ba l l  de  r e c e r c a  a l  Ba tx i l l e ra t .  

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

recerca adient al nivell d’estudis que estan cursant, exercint-la en les diverses 
assignatures.  Per la importància que té aquesta capacitat, tots els alumnes han de 
realitzar un treball de recerca”. 
 

El treball de recerca pertany a la part diversificada del currículum de Batxillerat. 
Està constituït per un conjunt d’activitats realitzades per l’alumnat, estructurades i 
orientades a la investigació sobre un àmbit escollit i acotat, en part, per l’alumnat.  El 
treball de recerca pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinar. 
 

El nostre centre organitza la realització del treball de recerca de la següent 
manera: 
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A l’inici del segon trimestre de 1r de Batxillerat, els alumnes han de triar el títol del 
treball de recerca, així com tenir designat un tutor de treball.  D’aquesta manera, al 
llarg del 2n i 3r trimestre i durant les vacances d’estiu entre 1r i 2n de Batxillerat, 
els/les estudiants poden realitzar el treball del tema que hagin escollit. 
 

A cada estudiant se li lliura a 1r de Batxillerat un llibre de seguiment de treball 
de recerca, on el tutor de treball anirà anotant les entrevistes individuals, així com la 
evolució del treball. 
 

El treball escrit es lliura a l’escola el dia 31 d’octubre i les exposicions orals seran 
el 8 de novembre. El tribunal avaluador està constituït pel tutor/a del treball de 
recerca, un membre del Departament al qual pertany el treball de recerca i un 
professor de qualsevol altre departament. 
 

Els alumnes han de fer una breu exposició oral (15 minuts aproximadament) del 
seu treball davant del tribunal.  A aquesta exposició es pública i es permet l’entrada 
a pares i alumnes de 1r de Batxillerat, per tal que puguin veure com exposen els 
seus companys de 2n. 
 

La nota del treball de recerca te una equivalència horària de 70 hores i 
representa un 10% de la nota global del Batxillerat. 
 

Per avaluar el treball de recerca es tindrà en compte el següent: 
 

A. L’informe del seguiment del treball (30% de la nota). 
B. El treball escrit (50% de la nota). 
C. L’exposició oral (20% de la nota). 

 
A. L’informe de seguiment (30%) del treball de recerca per part del professor/a 

tutor/a (avaluació formativa) haurà de basar-se fonamentalment en els 
següents aspectes: 

 
 . Pel que fa a les fonts d’informació i els recursos emprats:  (5 punts) PUNTUACIÓ 

5/4 Els procediments de recerca de la informació són els idonis en relació al que 
es pretén.  Les fonts d’informació són adequades, suficients i diverses.  Ha fet 
un bon tractament de la informació. 

 

3/2 Els procediments de recerca de la informació són els idonis en relació al que 
es pretén.  Les fonts d’informació no són del tot adequades o suficients o prou 
diverses.  Ha fet un tractament correcte o mitjanament correcte de la 
informació. 

 

1/0 Ni els procediments de recerca ni les fonts d’informació són els adequats.  No 
s’ha fet un tractament correcte de la informació. 

 

 . Pel que fa a la iniciativa en la realització del treball:  (5 punts)  

5/4 Ha demostrat creativitat i capacitat de variar, canviar i aplicar recursos 
alternatius.  Sap analitzar les dificultats que poden aparèixer en el 
desenvolupament del treball.  Té iniciativa. 

 

3/2 Sap analitzar les dificultats, però té poca iniciativa a l’hora de variar, canviar i 
aplicar recursos alternatius.  

 

1/0 No sap analitzar les dificultats, no té iniciativa i li costa canviar i aplicar 
recursos alternatius. 
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 . Pel que fa a la autonomia i organització del treball:  (5 punts)  

5/4 Ha demostrat molta autonomia en la realització del treball i molta regularitat per 
fer les tasques proposades.  Ha complert sempre els terminis fixats. 

 

3/2 És regular a l’hora de treballar, però li ha faltat una mica d’autonomia per fer el 
treball. 

 

1/0 No ha estat regular a l’hora de treballar i li ha faltat autonomia per a realitzar 
les tasques. 

 

 . Pel que fa a l’esforç i la responsabilitat de l’alumne:  (5 punts)  

5/4 S’ha esforçat en l’elaboració del treball i ha tingut cura en la presentació.  

3/2 S’ha esforçat però no suficientment en l’elaboració i en la presentació del 
treball. 

 

1/0 No s’ha esforçat gaire en l’elaboració del treball ni  en la presentació.  

 
B. En relació amb el treball escrit (50%) es valoraran els següents ítems: 

 
 . Desenvolupament dels continguts (capacitat d’extreure dades 

significatives i tractament adequat de la informació):  (20 punts) 
PUNTUACIÓ 

20 Ha realitzat una selecció acurada de les dades fonamentals pel 
desenvolupament del treball.  Elabora la informació i fa servir algun tipus de 
registre gràfic i/o expressius:  dibuixos, gràfics, fotografies si s’escau. 

 

10 Ha utilitzat les dades fonamentals i algunes que no ho són tant.  Elabora la 
informació i fa servir algun tipus de registre gràfic i/o expressiu. 

 

5/0 Ha utilitzat totes les dades de forma arbitrària i sense fer cap selecció.  No 
utilitza cap tipus de registre gràfic i/o expressiu. 

 

 . Introducció (presentació clara dels objectius del Treball de Recerca i 
conclusions, capacitat de síntesi i crítica):  (10 punts) 

 

10 Fa una presentació clara dels objectius del Treball de Recerca i demostra 
que sap discernir, relacionar, comparar en la presentació de les conclusions. 

 

5 Fa una presentació mitjanament clara dels objectius del Treball de Recerca i 
presenta  unes conclusions una mica pobres. 

 

3/0 Fa una presentació poc clara dels objectius del Treball de Recerca i 
presenta unes conclusions escasses i poc elaborades. 

 

 . Fonts d’informació (bibliografia, entrevistes, CD, Internet ...):  (10 
punts).   

 

10 Ha consultat diferent bibliografia i altres fonts d’informació.  

5 Ha consultat diferent bibliografia, però alguna és poc significativa.  Ha 
consultat alguna altra font d’informació. 

 

3/0 Ha consultat poca bibliografia o poc significativa per al tema.  No ha 
consultat cap altra informació. 

 

 . Presentació del treball de manera correcta pel que fa als aspectes 
formals:  (10 punts).  Valorar si es presenten altres materials (maquetes, 
vídeos, etc.). 

 

10 Ha respectat i marcat clarament els diferents apartats del treball (índex, 
introducció, capítols, conclusions, etc.).  Ha utilitzat les convencions i senyals 
tipogràfiques adients en citacions, bibliografia, etc.  Ha disposat el text d’una 
manera pulcra des del punt de vista visual (marges, separació en paràgrafs, 
interlineat, etc.) i no hi ha gairebé errors de picatge. 

 

5 Ha respectat i marcat clarament els diferents apartats del treball (índex, 
introducció, capítols, conclusions, etc.).  Ha utilitzat les convencions i senyals 
tipogràfics adients en citacions, bibliografia, etc. 

 

0 No ha sabut estructurar el treball, ni ha respectat la utilització de les 
convencions i senyals tipogràfiques.  No ha disposat el text d’una manera 
pulcra i hi ha molts errors de picatge.  

 

 . Expressió escrita (I):  (5 punts)  

5 Fa una exposició on les seves idees sobre el tema estan expressades amb  
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coherència i amb un llenguatge adient. 

3 Fa una exposició on les seves idees sobre el tema estan expressades amb 
coherència però amb un llenguatge pobre. 

 

0 Fa una exposició on les seves idees sobre el tema estan mal expressades 
i/o ha copiat la informació i amb un llenguatge pobre. 

 

 . Expressió escrita (II).  Correcció ortogràfica, sintàctica i lèxica:  (5 
punts) 

 

5 Usa l’estàndard i el registre formal adequats, el text està ben cohesionat 
(puntuació 

 

3 L’escrit  té algunes deficiències que afecten a la seva comprensió.  Te 
poques faltes d’ortografia. 

 

0 L’escrit  té deficiències importants que afecten a la seva comprensió.  Hi ha 
nombroses faltes d’ortografia. 

 

 
C.  En relació a l’exposició oral  (20%): 

 
 . Capacitat de síntesi (ordre, coherència):  (8 punts) PUNTUACIÓ 

8 Ha desenvolupat el tema amb l’ordre i l’estructura correctes (presentació o 
introducció:  quin és el treball i què es pretén aconseguir, desenvolupament 
de les idees fonamentals, conclusió). 

 

4 Ha desenvolupat el tema amb un ordre i l’estructura mitjanament correctes 
(presentació o introducció:  quin és el treball i què es pretén aconseguir, 
desenvolupament de les idees fonamentals, conclusió). 

 

0 Ha desenvolupat el tema sense ordre i estructura.  

 . Correcció lingüística (claredat, registre):  (8punts)  

8 S’ha expressat correctament, utilitzant connectors, registre estàndard, amb 
veu clara, amb la velocitat i el volum força adequats, sense gairebé 
barbarismes i mantenint una actitud comunicativa prou correcta. 

 

4 S’ha expressat amb alguna incorrecció en l’ús dels connectors o del registre 
estàndards, una veu poc clara, amb la velocitat i el volum força adequats, 
sense gairebé barbarismes i mantenint una actitud comunicativa prou 
correcta. 

 

0 S’ha expressat amb un registre no estàndard, sense connectors, amb una 
veu poc clara, amb la velocitat i el volum inadequats, fent servir molts 
barbarismes i mantenint una actitud comunicativa incorrecta. 

 

 . Expressió escrita (II).  Correcció ortogràfica, sintàctica i lèxica:  (5 
punts) 

 

4 Ha fet una exposició correcta i rigorosa (sense errors) des del punt de vista 
del treball elaborat.  Ha sabut donar respostes adequades a les preguntes 
que se li han plantejat. 

 

2 Ha fet una exposició correcta, però ha donat respostes poc adequades a les 
preguntes que se li han plantejat. 

 

0 Ha fet una exposició poc rigorosa.  No ha donat respostes a les preguntes 
que se li han plantejat. 

 

 
                    

2 . 1 5 .  S e r ve i  Com un i ta r i  

El curs 2014-15 es va iniciar el voluntariat a 4t ESO, dins de la matèria 
d’Atenció Educativa. Aquest era un projecte de Servei Comunitari amb el Club 
Infantil-Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons. L’objectiu del projecte era una doble 
experiència estretament vinculada i articulada: una formació especifica d’iniciació al 
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voluntariat i un període de voluntariat al Club Sanfeliu - Sant Ildefons donant suport 
als monitors/es en les seves tasques. 

A partir del curs 2016-17, el projecte de Servei Comunitari es fa extensiu i 
obligatori a tot l’alumnat de 4t ESO, dins la matèria de Religió i Cultura i valors ètics. 
El primer trimestre serà de formació específica de voluntariat. Les pràctiques es 
durant a terme al llarg del 2n i 3r trimestre en horari extraescolar i en diferents 
entitats, entre elles Club Infantil-Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons, Banc d’aliments, 
Creu Roja i a la biblioteca pública ajudant en tasques de lectura a nouvinguts. 

 
Segons ORDRE ENS/108/2018 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, quan escaigui, s'ha d'incloure en les actes en els termes: no fet (NF), fet 
(FT) i fet amb aprofitament (FA). 

El servei comunitari es desenvolupa en el marc curricular i mitjançant la 

metodologia d'aprenentatge i servei. Pretén desenvolupar la competència social i 

ciutadana dels alumnes i respon a la idea que l'educació és una eina de millora 

social, orientada a formar éssers complets, amb una dimensió tant intel·lectual com 

humana i moral. 

El servei comunitari ha de servir per enfortir el treball de les competències 

transversals de l'àmbit personal i social. 

 -Respecte a l’alumnat: 

 Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i 
compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una 
societat catalana democràtica i participativa. 

 Donar a conèixer a l’alumnat associacions, entitats i persones compromeses 
en la millora de la societat. 

 Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i 
amb el treball d’equip. 

-Respecte al centre educatiu: 

 Promoure la participació de tot l’alumnat en accions de servei a la comunitat 
com eina per desenvolupar la competència social i ciutadana, en el marc del 
currículum obligatori. 

 Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les 
entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.  
  

-Respecte al context o a l’entorn educatiu: 
 Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn. 
 Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. 

 

2 . 1 6 .  P r o je c te  Au l e s  ne te s  i  e duc a de s  

Des del curs 2014-15 l’Institut ha iniciat un projecte amb tots els grups de 1r i 

2n ESO per tal de promoure un bon ambient de treball a l’aula mitjançant 

l’ordre, fomentant la cooperació entre els alumnes com a mitjà de treball, fer 

../../../../../../../../../../Normativa/Ordre%20d'avaluació%20ESO%209%20juliol%202018.pdf
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que l’alumnat assumeixi responsabilitats cap a el manteniment de la seva 

aula, conscienciar els alumnes de que el institut és  un “lloc de tots per a tots” 

i reduint el nombre de conflictes sorgits entre classe i classe. Des del curs 

2015-16 el projecte s’ha fet extensiu a tota la ESO. 

Es tracta d’un concurs promogut des de la tutoria i amb premi per a la classe 

més neta i educada de cada nivell. 

2 . 1 7 .  E l  c on t r o l  d ' a s s i s tè nc i a .  

 
T a n t  a  l ' E S O  com  a l  B a t x i l l e ra t  l’assistència a classe i a les activitats 

extraescolars i acadèmiques és obligatòria. Aquest control de l’assistència es fa amb 
la plataforma ieducació. Tant aviat com un tutor/a detecti  que un/a alumne/a falta a 
classe, es posarà en contacte amb la família per verificar si es tracta d'una falta 
justificada.  En cas de no ser una falta justificada, el Cap d'Estudis d'ESO-Batx-CAS 
inicia el protocol d'absentisme.   

 
Quant al Batxillerat, el criteri de l'escola és el següent:  Si un/a alumne/a de 

Batxillerat falta a un 10% trimestral de les classes no justificat mèdicament o per 
causa de força major, aquest/a perdrà el dret a avaluació continua.  Per tant, només 
tindrà dret a realitzar l'examen final.  En cas de faltes justificades, l'alumne/a haurà 
de presentar el justificant mèdic o de força major a cadascun dels professors als 
quals hagi faltat. 

 
 

2 . 1 8 .  Te m e s  t r a ns ve r s a l s .  

 
Els temes transversals són un conjunt d’ensenyaments que, sense ajustar-se a 

l’estructura de cap àrea de coneixement tradicional, constitueixen continguts de gran 
importància educativa i donen resposta a gran part dels fins dels objectes educatius 
de tots els cicles de l’ESO. 

 
El que pretenem com a centre educatiu amb la inclusió dels temes transversals al 

nostre currículum és proporcionar als joves una formació integral que afavoreixi tots 
els aspectes del seu desenvolupament personal.  I això no es pot aconseguir sense 
tenir en compte una sèrie de valors universals com la igualtat, la justícia, la 
solidaritat, la tolerància, la cura de la salut o el respecte pel medi ambient. 

 
Des del Departament d’Activitats Extraescolars es programen una sèrie 

d’activitats puntuals, vehiculadores dels temes transversals:  medi ambient, educació 
viària, educació per al consumidor, educació per la pau i no violència, solidaritat amb 
els menys afavorits, etc. 
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La Mediació al centre té com a objectiu: resoldre els conflictes de forma no 
violenta. Sense buscar-ho ha esdevingut també servei de “Conselleria” per aquells 
alumnes que venen a exposar els seus problemes personals.  

Alguns alumnes són derivats a l’orientador/a. 
Els alumnes implicats solen ser de ESO i Batxillerat, encara que també està obert 

a Cicles. Molts dels alumnes que assisteixen a la Mediació és per voluntat pròpia a 
resoldre els seus conflictes. Hi ha 6 mediadors en actiu que detecten problemes i fan 
mediacions fóra de les 4 hores assignades. Cada curs es formaran nous mediadors. 

Les mediacions són demanades tant per alumnes com per professors/es. 
 
El Projecte de Coeducació del centre té com a objectius: Vetllar per la igualtat 

entre nois i noies; Afavorir polítiques d'igualtat d'oportunitats; Prevenció de les 
violències de gènere; Incentivar les noies en els estudis científics i tecnològics; 
Visibilitzar les dones a la nostra societat; Revaloritzar la funció i els treballs de les 
dones de tots els temps; Revisar el llenguatge sexista i incloure una visió 
coeducativa en els currículums acadèmics. 

Pel que fa al funcionament i activitats: La coordinació de coeducació proposarà 
activitats que incentivin la participació de tot l'alumnat, en col·laboració amb 
l'ajuntament de Cornellà i amb el departament d'extraescolars de l'Institut. també es 
treballarà amb les tutories de grup. Hi haurà dues dates fonamentals. el 25 de 
novembre, dia internacional contra la violència de gènere, i el 8 de març, dia 
internacional de les dones. 

En la implicació del projecte l'objectiu és que participi tot l'alumnat de l'Institut: 
ESO. Batxillerat i Cicles Formatius.  
 

2 . 1 9 .  P r e ve nc i ó  de  r i s c os .           

El Procés-Q-410-T-38-ET, gestió de la prevenció de riscos, estableix com 
s’han de prevenir i controlar els riscos laborals de les activitats que es desenvolupen 
a l’Institut.  La finalitat d’aquestes activitats és desenvolupar en els nois i noies la 
cultura preventiva, inculcant-los hàbits i mètodes de treball segurs.  Es tracta, doncs, 
de fomentar l’adquisició d’hàbits i d’actituds que permetin a l’alumnat, en qualsevol 
moment, identificar situacions de perill i posar en joc els recursos necessaris per tal 
d’evitar-ne les conseqüències.  Perquè això sigui possible, cal assolir els objectius 
següents: 
 

 Conscienciar l’alumnat que els accidents, malalties i altres problemes de salut 
no són casuals, que es poden evitar amb l’esforç de tothom. 

 Desenvolupar la capacitat d’observació i d’identificació dels perills, fent 
possible que, davant d’un perill, s’actuï de manera intuïtiva i automàtica. 

 Identificar els perills que poden trobar en el seu entorn (al carrer, a casa, a 
l’escola), ja sigui per les característiques del medi o bé per les derivades de 
les pròpies accions i/o omissions, i saber com evitar-los. 

 

2 . 2 0 .  Cr i te r i s  d ' u t i l i t z a c i ó  de l s  e s pa i s  i  r e c ur s os .  
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L’escola disposa d’una pista poliesportiva i un gimnàs per Educació Física, 
una aula d’idiomes per Llengües Estrangeres, d’una aula d’informàtica, una aula-
matèria per Ciències Socials, una aula de visual i plàstica, una aula de música, 
un laboratori de Biologia i Geologia, un laboratori de Física i Química i dues aules 
de Tecnologia. 

 
Els criteris d’utilització d’aquests espais i recursos està determinat pels criteris 

generals del Projecte Curricular d’ESO/Batxillerat, les necessitats de recursos 
definides en les programacions de les matèries i els criteris de realització 
d’horaris. 

 

2 . 2 1 .  Ava l ua c i ó  i  r e v i s i ó  de l  p r oc é s  d ' e ns e n ya m e nt -
a pr e ne n ta tge .  

 
El/la Coordinador/a Pedagògic/a mesura el procés d'ensenyament-aprenentatge 
a final de curs.  Per què el procés sigui de qualitat s'han de complir els següents 
paràmetres: 

 

 Els alumnes avaluats en l´últim curs de l'ESO (4rt) superaran l’etapa en un 80% o 
més respecte dels alumnes que acaben l’etapa. 

 Els alumnes matriculats en l´últim curs de Batxillerat (2n) superaran l’etapa en un 
76% o més respecte dels alumnes que acaben l’etapa. 

 El percentatge d’alumnes de l’ESO i Batxillerat que  falten a més d’un 10% de les 
hores de classe sigui igual o  menys del 7% dels alumnes.  

 Els alumnes presentats a les proves de Selectivitat aprovaran en un 90% com a 
mínim. 

 Que a les enquestes de satisfacció dels alumnes de 4 ESO, la resposta a la 
 pregunta 1.1  de l’imprès Q-800-T-27-00 sigui superior a 7/10. 

 Que a les enquestes de satisfacció dels alumnes de 2n BTX, la resposta a la 
 pregunta 1.1 de l’imprès Q-800-T-27-00 sigui superior a 7/10. 

 Que a les enquestes del satisfacció dels alumnes de CAS, la resposta a la 
 pregunta 1.1 de l’imprès Q-800-T-27-00 sigui superior a 7/10. 

 Que a les enquestes de satisfacció sobre el Pla d’Acció Tutorial: IMPRÉS Q-800-
T-28 VERSIÓ 00, la mitjana sigui com a mínim un 7/10 tant a les enquestes dels 
professors com a les dels alumnes. 

 El % d’unitats didàctiques impartides a l’ESO Batx. superi el 95%. 

 El % d’hores impartides a l‘ESO-Batx sobre les planificades sigui superior al 93%. 
 
NOTA:  Quan es mesuri el percentatge d'alumnes que han superat o no una 
etapa no es tindrà en compte els alumnes nouvinguts ni els absentistes. 
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Els principals indicadors són els següents: 
 

Núm 
Com 

mesurar Q
u

a
n

 

m
e

s
u

ra
r 

D
a
d

e
s

 

Representació Observacions 

1 

Nombre 
d'alumnat que 
supera l'últim 
curs d’ESO. F

in
a

l 
C

u
rs

 

A
c
ta

 d
'a

v
a
lu

a
c
ió

 
 
 

% d'alumnes que superen l'ESO sobre el 
total d'alumnes matriculats a 4rt d'ESO.   

 

Nombre d'alumnes de 
l'últim curs = Total - 
baixes oficials. 
 
Calcular % que superen 
l'ESO respecte del total 
d'alumnes d'últim curs 
d'ESO. 

2 

Nombre 
d'alumnat que 
supera l'últim 
curs de 
Batxillerat. F

in
a

l 
C

u
rs

 

A
c
ta

 d
'a

v
a
lu

a
c
ió

 

 
 

% d'alumnes que superen l'etapa de 
Batxillerat sobre el total d'alumnes 

matriculats a 2n curs.   
 

Nombre d'alumnes de 
l'últim curs = Total - 
baixes oficials. 
 
Calcular % que superen 
el Batxillerat respecte 
del total d'alumnes 
d'últim curs de 
Batxillerat. 

3 

Nombre 
d'alumnat de 
l’ESO i 
Batxillerat que 
falta a més 
d’un 25% de 
les classes. 

T
ri
m

e
s
tr

a
l 

A
c
ta

 A
v
a
lu

a
c
ió

 

 
 

% d'alumnes que falten més del 25% sobre 
el total d'alumnes 

Nombre d’alumnes = 
nombre d’alumnes 
matriculats. 
 
Percentatge d’alumnes 
que assisteixen a més 
del 90% de les classes 
respecte del total 

4 

Nombre 
d'alumnat 
presentat a 
Selectivitat que 
superen la 
prova. 

J
u
n
y
 

L
e
s
 q

u
e
 

p
ro

p
o
rc

io
n
a
 

la
 u

n
iv

e
rs

it
a
t 

 
 
% d'alumnes sobre el total dels presentats a 

selectivitat que supera la prova. 
 

Nombre d'alumnes = 
total alumnes 
presentats a Selectivitat 
- alumnes que no 
superen la prova. 

5 

Nombre 
d’alumnat amb 
0, 1 o 2 
suspensos com 
a màxim. T

ri
m

e
s
tr

a
l 

A
c
ta

 

A
v
a
lu

a
c
ió

 

 
 

% alumnes amb 0, 1 0 2 suspensos.      
 

Calcular % amb 0, 1 o 2 
matèries suspeses 
sobre el total d’alumnat 
d’ESO/Batxillerat. 

6 

Satisfacció dels 
alumnes de 4 
ESO, la 
resposta a la 
 pregunta 1.1 
 de l’imprès Q-
800-T-27-00 
sigui superior a 
7/10. 

F
in

a
l 
d
e

 C
u
rs

 

E
n
q

u
e

s
ta

 

a
lu

m
n

e
s
 

4
rt

 E
S

O
 

Buidat enquestes ieducació 
 

% Satisfacció alumnat 4rt ESO 

Tot l'alumnat de 4rt 
ESO en una hora de 
tutoria. 
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7 

Satisfacció dels 
alumnes de 2n 
Batx, la 
resposta a la 
 pregunta 1.1 
 de l’imprès Q-
800-T-27-00 
sigui superior a 
7/10. 
 

F
in

a
l 
d
e

 C
u
rs

 

E
n
q

u
e
s
ta

 a
lu

m
n

e
s
 2

n
 

B
a
tx

ill
e
ra

t 

Buidat enquestes ieducació 
 

% Satisfacció alumnat 2n Batxillerat 

Tot l'alumnat de 2n 
Batxillerat en una hora 
de tutoria. 
 

8 

Satisfacció dels 
alumnes del 
CAS, la 
resposta a la 
 pregunta 1.1 
 de l’imprès Q-
800-T-27-00 
sigui superior a 
7/10. 
 

F
in

a
l 
d
e

 C
u
rs

 

E
n
q

u
e
s
ta

 a
lu

m
n

e
s
 

C
A

S
 Buidat enquestes ieducació 

 
% Satisfacció alumnat CAS 

Tot l'alumnat del CAS 
en una hora de tutoria. 

9 

Satisfacció 
sobre el Pla 
d’Acció 
Tutorial: 
IMPRÉS Q-
800-T-28 
VERSIÓ 00, la 
mitjana sigui 
com a mínim 
un 7/10 tant a 
les enquestes 
dels professors 
com a les dels 
alumnes 

F
in

a
l 
d
e

 C
u
rs

 

E
n
q

u
e
s
ta

 a
lu

m
n

e
s
/p

ro
fe

s
s
o
rs

 

Buidat enquestes ieducació 
 

% Satisfacció alumnat i professorat 

Tot alumnat ESO-Batx i 
CAS i professorat 
tutor/a 

 
 

2 . 2 2 .  T r e ba l l  pe r  p r o j e c te s   

El treball per projectes pretén incorporar metodologies d'enfocament global i 

l'aprenentatge basat en problemes de manera progressiva. 

 

El curs 2016-17 s’ha començat a treballar per projectes al primer cicle de la 

ESO, concretament a 1r i 2n ESO amb el projecte “Admira-les” de 4 dies de 

durada. Durant aquest s’ha format un grup impulsor que ha estat el responsable 

de l’elaboració, implantació, realització del projecte però de cara el proper curs 17-

18 es vol fer extensiu aquesta nova metodologia de treballar a tota la ESO. La 

idea és fer projectes curricular i coordinats a través de diferents departaments. El 

curs 17-18 han realitzat 10 projectes distribuïts a tota la ESO i de cara al curs 18-
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19 la idea és consolidar aquests projectes millorant sobretot els instruments i 

eines d’avaluació. 

 

 

 

 

 

ANNEX 1:  PLA D’ACCIÓ TUTORIAL     

1R ESO 

V e u re  co n t i n gu t  a  l ’ à go ra  
(h t t p : / / a go ra . x t e c . ca t / i e se s t e ve t e r r a d a s / m o od le / ) ,  d i n s  

d e  l a  co o rd i n a c ió  d ’ o r i e n t a c ió  a ca d è m ica  i  p ro f e ss i o n a l .  

 

 

http://agora.xtec.cat/iesesteveterradas/moodle/


Generalitat de Catalunya 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació d’ESO i Batxillerat 

 

 

 

7/10/2019 Imprès 29 Pàgina 58 de 74 

Revisió 18 PCC ESO-BATXILLERAT 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2:  PLA D’ACCIÓ TUTORIAL     

2N ESO 

V e u re  co n t i n gu t  a  l ’ à go ra  
( h t t p : / / a go ra . x t e c . ca t / i e se s t e ve t e r r a d a s / m o o d le / ) ,  d i n s  

d e  l a  co o rd i n a c ió  d ’ o r i e n t a c i ó  a ca d è m ica  i  p ro f e ss i o n a l .  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/iesesteveterradas/moodle/
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ANNEX 3:  PLA D’ACCIÓ TUTORIAL     

3R ESO 

V e u re  co n t i n gu t  a  l ’ à go ra  
( h t t p : / / a go ra . x t e c . ca t / i e se s t e ve t e r r a d a s / m o o d le / ) ,  d i n s  

d e  l a  co o rd i n a c ió  d ’ o r i e n t a c i ó  a ca d è m ica  i  p ro f e ss i o n a l .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/iesesteveterradas/moodle/
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ANNEX 4:  PLA D’ACCIÓ TUTORIAL    

4RT ESO 

V e u re  co n t i n gu t  a  l ’ à go ra  
( h t t p : / / a go ra . x t e c . ca t / i e se s t e ve t e r r a d a s / m o od le / ) ,  d i n s  

d e  l a  co o rd i n a c ió  d ’ o r i e n t a c i ó  a ca d è m ica  i  p ro f e ss i o n a l .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/iesesteveterradas/moodle/
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ANNEX 5:  PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

BATXILLERAT 

V e u re  co n t i n gu t  a  l ’ à go ra  
( h t t p : / / a go ra . x t e c . ca t / i e se s t e ve t e r r a d a s / m o od le / ) ,  d i n s  

d e  l a  co o rd i n a c ió  d ’ o r i e n t a c i ó  a ca d è m ica  i  p ro f e ss i o n a l .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/iesesteveterradas/moodle/
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ANNEX 6:  MATÈRIES OPTATIVES  

1r, 2n i  3r d’ESO             

V e u re  co n t i n gu t  a  l a  p à g in a  we b  d e l  ce n t re ,  a  l ’ a p a r t a t  
d o cu m e n t s  ES O -B a t x i l l e ra t  
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ANNEX 7:  MATÈRIES OPTATIVES 

ESPECÍFIQUES        4t d'ESO 

V e u re  co n t i n gu t  a  l a  p à g in a  we b  d e l  ce n t re ,  a  l ’ a p a r t a t  
d o cu m e n t s  ES O -B a t x i l l e ra t  
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ANNEX 8:  LLISTAT LLIBRES CURS 
2018-2019   

 

V e u re  co n t i n gu t  a  l a  p à g in a  we b  d e l  ce n t re  
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ANNEX 9:  MODEL D'INFORME 
D’AVALUACIÓ DE SEGUIMENT  

V e u re  co n t i n gu t  a  l a  p à g in a  we b  d e l  ce n t re ,  a  l ’ a p a r t a t  
d o cu m e n t s  ES O -B a t x i l l e ra t  
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ANNEX 10:  MODEL D’ACTA 
D'AVALUACIÓ 

V e u re  co n t i n gu t  a  l a  p à g in a  we b  d e l  ce n t re ,  a  l ’ a p a r t a t  
d o cu m e n t s  ES O -B a t x i l l e ra t  
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ANNEX 11: TREBALL DE SÍNTESI:           

1r d'ESO 
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ANNEX 12:  TREBALL DE SÍNTESI:          

2n d'ESO 
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