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El nostre explícit agraïment a l’Ajuntament de l'Espluga de Francolí, en especial 
a la seva regidora d’Educació, i també a tota la comunitat educativa de 
l'Espluga de Francolí per haver col·laborat i donat suport a la presentació del 
Projecte «ANEMPERFEINA» que forma part del Programa IMPLICA’T  
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1.- INTRODUCCIÓ 
El PDC dins les mesures d’atenció a la diversitat  

En el marc de l’educació inclusiva, a l’INS Joan Amigó i Callau hem desplegat, 
en el transcurs dels anys, diferents estratègies i metodologies d’aprenentatge 
per afavorir a la diversitat d’alumnes que tenim i a les diferents maneres 
d’aprendre que constatem cada dia dins les aules. Així, hem organitzat i 
estructurat: agrupaments flexibles per diferent rendiment acadèmic,  
desdoblaments heterogenis, suport amb atenció individualitzada, grups de 
projectes interdisciplinaris, grups reduïts amb programes específics d'educació 
emocional ... Tot això, amb els ajustaments metodològics necessaris per donar 
un acompanyament curricular i tutorial de qualitat i d'acord amb les necessitats 
educatives de l'alumnat. Els Plans de suport individualitzat són la referència 
clau on s’emmarquen els objectius a aconseguir amb l’alumnat i també on es 
detallen exhaustivament els criteris d’avaluació, la metodologia emprada, els 
recursos necessaris... tenint en compte les peculiaritats personals de cada 
l’alumne de l’Aula Implica’t, les seves característiques afectives i 
socioemocionals, el seu potencial cognitiu i les capacitats per establir relacions 
interpersonals i de socialització. També es té molt en compte el seu ritme i 
procés d’aprenentatge. 

Tot i així, de vegades, no s’obtenen els resultats desitjables i s’han de prendre 
mesures extraordinàries més exhaustives de personalització del currículum, 
d’atenció tutorial  i d’acolliment i orientació familiar, amb la finalitat de poder 
acabar obtenint el graduat d’ ESO. 

Tanmateix, ens trobem amb joves que rebutgen l’ensenyament tradicional i que 
estan en risc de fracàs escolar, marginació social i amb dificultats per integrar-
se més endavant al món laboral. Com a docents implicats en la societat que 
vivim i amb el nostre entorn més proper, pretenem captar la seva atenció 
mitjançant plantejaments educatius més atractius que impliquin propostes de 
treball motivadores i engrescadores en si mateixes.  

És així, com al nostre centre neix el Programa  Implica’t . Aquest, en el seu inici 
tot i ser un PDC singular s’emmarca dins la Modalitat A, perquè l’alumnat tot i 
rebre i beneficiar-se  d’una organització curricular diferent a la de l‘aula 
ordinària, fa l’escolarització sempre a l’institut. Neix per donar resposta a 
aquells alumnes no adaptats a l’academicisme i al sistema educatiu ordinari, 
són alumnes que necessiten una resposta pedagògica diferent i innovadora, 
una altra mirada que s’adeqüi a les seves peculiaritats d’aprendre i formar-se 
per fer front a la vida fora del centre. El programa Implica't, que es va 
implementar al curs 17-18  i ha continuat aquest curs 18-19  ens ha permès 
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assolir molt bons resultats pel que fa a la promoció de curs i l’obtenció del 
graduat escolar dels alumnes que acaben l’ESO. Ha reduït també l’absentisme 
i/o l’abandonament escolar.  

 

Com a característiques generals direm que: 

− Abraça un grup de 8-9 alumnes , internivell, de 3r a 4t ESO. 

• Direm, que de manera excepcional  es podrà incorporar al Programa 
Implica’t alumnat de 2n ESO quan sigui: alumnat repetidor de 
Primària i Primer cicle de l’ESO i per tant porti al menys dos anys 
d’endarreriment escolar que li afecten tant al seu procés d’aprendre 
com al seu creixement socioafectiu; alumnat amb un grau de 
desafecció escolar molt significatiu , amb molt poc suport familiar i 
que manifesta conductes disruptives continuades i greus. 

− La metodologia de treball és interdisciplinària  i majoritàriament 
procedimental. El treball cooperatiu  ha estat la clau de volta per 
fomentar  hàbits de treball grupal i fer créixer la bona convivència i el 
respecte vers tots els membres del grup. 

− L'equip docent que l'ha reconduït, durant aquests dos anys, ha estat 
reduït a raó de 5-6 professors.  

− L'alumnat Implica't s'ha integrat al grup ordinari en  : 

• activitats i sessions de tutoria de grup, xerrades i tallers  

• activitats i sessions de CIVE. Tècniques de resolució de  
conflictes i   Mediació escolar.  Programes d’habilitats    
personals i socials.  

• activitats durant festes de l'institut: nadal, carnaval... 

• treballs de síntesis, dins o fora del centre 

• viatge final de curs (voluntàriament) 

• treball en CB  dins de l’aula ordinària (ens referim a 
l’alumnat de 2n que ,excepcionalment, participa del 
Programa Implica’t però que no desenvolupa el projecte 
Anemperfeina  que es duria a terme fora de l’institut en 
horari escolar).  
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− Els aprenentatges s'organitzen per àmbits competencials  i s'adapten 
al nivell i les competències de l'alumnat (plans de suport individualitzat)  

− L'acció tutorial i d'orientació familiar  ha estat un pilar bàsic i de suport 
continuat. La figura de la tutora grupal i individual, que és qui més hores 
els tindrà, és fonamental. 

− Ha mantingut sempre com a centre d'interès, el seu entorn més proper  
i una estima i curiositat per la localitat on viu l'alumne. La recerca per 
conèixer amb visió més tècnica, científica, literària i social, el poble on 
viuen els alumnes, ha farcit de recursos pedagògics la formació global i 
interdisciplinària de l'alumnat. 

− Ha col·laborat estretament amb les diferents entitats culturals de la 
localitat, per al seu estudi i recerca d'informació: Museu de la vida rural, 
La cova, El Museu Fassina, El Celler Modernista, els cellers vinícoles... 

− S'ha apropat sempre que ha pogut a l'entorn natural més prope r; 
Poblet i els seus boscos i paratges naturals. 

D'aquesta manera, el Programa Implica’t  vol donar resposta a la resistència i 
desafecció en l’aprenentatge ordinari i a motivar-se per aprendre, per part 
d’alguns alumnes. Aquesta resistència, però, contrasta amb l’impuls vital i innat 
que podem observar en els adolescents en determinats entorns d’aprenentatge 
on ells escullen posar a prova els seus talents i passions, on són ells els 
protagonistes del seu propi aprenentatge. Quan són ells qui participen de 
forma activa i conscient del procés d’aprenentatge,  es pot observar un 
canvi no només a nivell acadèmic, sinó també a nive ll intrínsec:  personal, 
actitudinal i emocional.  

La relació entre l’aprenentatge i la motivació  està àmpliament estudiada i 
reconeguda. A banda d’aquesta relació, sabem també per diversos estudis i 
praxis en altres instituts, que reconèixer en l’alumnat  talents i interessos i fer-
los conscients d’aquests, implicant als adults de la comunitat, els motiva cap a 
un aprenentatge vivencial i significatiu. És així com ens plantegem nous 
objectius a seguir partint de la motivació i potencialitat dels nostres 
alumnes , però sobretot per la seva llibertat a participar en el programa i a 
motivar-se en aquesta implicació. 

La nostra finalitat és afavorir que els nostres alumnes puguin assolir els 
objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en 
educació secundària obligatòria mitjançant la seva implicació i motivació cap a 
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l’aprenentatge, afavorint el seu benestar emocional i prioritzant les seves 
habilitats personals, la seva estabilitat emocional i l’assoliment de la pròpia 
autogestió de l’alumne vers els aprenentatges i la vida.  

Per tant, pel curs 2019-20,  ens proposem seguir amb el Programa Implica’t , 
implementat ara fa dos cursos, amb una metodologia interdisciplinària i global, 
com hem fet fins ara. Continuar amb aquesta tasca motivadora i 
complementar-la amb la realització d’unes “ activit ats pràctiques” de 
diferents oficis , no retributives i amb un conveni conjunt amb l’Ajuntament de 
l’Espluga , el Departament d'Educació i les entitats col·laboradores que 
s’ofereixen a tenir els nostres alumnes. Tot això, amb el consentiment de les 
famílies respectives.  

Així doncs, presentem EL Projecte  ANEMPERFEINA , que des del curs 2019-
20 , creiem convenient i possible, pogués formar part del Programa 
IMPLICA’T.  Tanmateix, ho presentem al Departament d’Educació a Tarragona. 

El Projecte ANEMPERFEINA s’emmarcaria dins dels programes de 
diversificació curricular de modalitat B, emprant un enfocament pedagògic 
alternatiu i oferint la possibilitat d’incrementar el nivell inicial de coneixements, 
habilitats i competències en base a activitats pràctiques relacionades amb la 
professió a la qual els agradaria dedicar-se, de manera que els plantejaments 
formatius tendirien a la professionalització i a la inserció laboral.  

Aquest programa de diversificació curricular (PDC) tindria com a finalitat 
afavorir que els alumnes que ho requereixin puguin assolir els objectius i les 
competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del 
currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia 
específica i personalitzada. El PDC comporta una organització curricular 
diferent i un horari de permanència al centre també diferent, ja sigui perquè 
comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre o 
perquè el centre organitza altres activitats en altres espais: museu, residència 
d’avis, cellers, entorns naturals...  

D’aquesta manera volem que els nostres alumnes puguin conèixer els seus  
talents,  les seves motivacions, desenvolupar un pensament crític essent 
conscients de la seva globalitat i del seu entorn. L’oportunitat de ser, de 
conèixer, de sentir-se part activa i capaç de la seva comunitat i l’oportunitat de 
trobar la motivació per aprendre a aprendre per ells mateixos. El nexe 
d’aquesta tipologia d’alumnat amb el seu entorn a través de les diferents 
entitats, o empreses col·laboradores, donaran sentit i vivència pràctica al seu 
procés d’ensenyament-aprenentatge. 
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Es tracta de cercar un espai escolar que s’adapti a l’alumnat en situació de 
major risc, on puguin aprendre d’una manera que els resulti atractiva, a partir 
de la motivació i d’un treball pràctic formatiu.  

Es tractaria d’organitzar un currículum i un horari de permanència diferent, amb 
estades formatives en entitats, establint un conveni amb el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí per tal de poder dur-lo a 
terme per un període inicial de 2 anys. Posteriorment, s'avaluarien els resultats 
obtinguts amb una Memòria que inclouria indicadors que mostrarien els 
resultats d’incidència en el centre, en l’alumnat amb dades quantitatives 
d’acreditació d’ESO i en conseqüència d’èxit escolar que és, en definitiva, la 
finalitat d’aquest Projecte Singular. La memòria contindrà, la valoració del 
funcionament general del programa Implica’t  per tal de donar continuïtat a 
les actuacions previstes, en cursos posteriors, en el marc dels convenis 
establerts i oferir una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes.  

L’objectiu serà que mitjançant aquesta estructura, que comporta una 
organització diferent del currículum i una metodologia més personalitzada, es 
pugui aconseguir que un major nombre d’alumnes puguin obtenir el títol de 
graduat en educació secundària obligatòria. Crear un espai atractiu i 
engrescador on puguin aprendre d’una manera més dinàmica a partir de la 
motivació i d’unes activitats pràctiques que incorporen estades en entitats, 
empreses relacionades amb un àmbit professional.  

L’objectiu general és oferir, els cursos 2019-2020 i 2020-2021 , la possibilitat 
que un grup de joves en edat escolar obligatòria de 3r i 4t d’ESO realitzin unes 
estades formatives en centres col·laboradors del municipi de l’Espluga de F.. 
La formació pràctica es completaria amb una altra d’acadèmica que es faria a 
l’institut.  

El Programa Implica’t i la proposta d’ampliar-lo amb el Projecte Anemperfeina  
ha estat presentat i aprovat : 

. Al Consell Escolar , el dia 27 de juny de 2019 

. Al Claustre de professorat , el dia 2 de setembre de 2019 

Tanmateix , ha estat presentat a l’Ajuntament de l’Espluga  a través de la 
seva Regidora d’Educació, el 27 de juny de 2019, a través de la  Regidora 
d’Educació. 
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La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, també ens 
dona tot el suport en la presentació d’aquest Projecte Singular. S’acorda amb la 
Regidora que les entitats de l'Espluga que hi podrien col·laborar serien: 

.Residència  d’avis Jaume I de l’Espluga de F.  

.Taller mecànic  

.Perruqueria  

.Ajuntament de l’Espluga. Brigada de manteniment. R àdio Espluga  

.Botiga i servei de vendes  

.Barberia  

2.- REFERENTS NORMATIUS 
 

Llei Orgànica 2/2006, 3 de maig d’Educació. BOE núm . 106, 4-5-2006. 
Articles 1 i 27 i des del 71 al 84.  

Llei 12/2009 del 10 de juliol, d'Educació. En concret, la Llei d’educació 
estableix a l’article 91 que entre els elements que ha de contenir el projecte 
educatiu del centre hi ha els procediments d’inclusió dels alumnes, a més de 
les altres actuacions que caracteritzen el centre, com les prioritats i els 
plantejaments educatius i l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica. 

Decret 102/2010, de 10 d'agost, d'autonomia dels ce ntre educatius.  

Decret 187/2015 de 25 d'agost que estableix l'organització dels ensenyaments 
de l'educació secundària obligatòria 

Decret 150/2017 de 17 d'octubre  de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 
d'un sistema inclusiu 

Ordre Ens/108/2018, de 4 de juliol d'avaluació de l 'educació secundària  

Document per a l'organització i la gestió dels cent res 2019-2020 

Els programes de diversificació curricular  (PDC) es concreten com a 
mesura addicional que dona resposta al que estableix el Decret 187/2015, de 
25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 
obligatòria, en l'article 18.5.b, pel que fa a les mesures orientadores per als 
alumnes de tercer i quart d'ESO, per estimular la continuïtat formativa dels 
alumnes amb dificultats d'aprenentatge i/o risc d'abandonament escolar. 
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3.- MISSIÓ  
El projecte  «ANEMPERFEINA», dins el PROGRAMA IMPLI CA’T pretén 
inspirar, empoderar i moure als adolescents a desco brir-se, formar-se i 
integrar-se en la comunitat. Tindrà com a principal  missió:  

• La potenciació d’objectius  d’aprenentatge que tinguin a veure en 
l’adquisició d’habilitats personals i socials i l’autonomia executiva, ja sigui en 
l’àmbit escolar o en altres àmbits com el familiar, de la salut, del lleure, etc. 

• La motivació  per part de l’alumnat a l’hora d’aprendre, per tal d’obtenir 
respostes positives vers la matèria que s’imparteixi. Així, procurarem oferir 
sempre aprenentatges significatius per a ells: que l’alumnat senti que allò que 
aprèn és important per a ell/a, que li servirà fora de l’aula i que li permetrà tenir 
una visió més àmplia de la vida. 

• Vetllar per la concreció d’un itinerari formatiu / professional  de 
l’alumnat   en acabar l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria. 

 

4. JUSTIFICACIÓ  

4.1. L’aprenentatge productiu  
L’aprenentatge productiu és un enfocament educatiu alternatiu pensat 
especialment per a aquells joves que tenen més dificultats d’adaptació a 
aquests sistemes d’aprenentatge més tradicionals, i és alhora una alternativa, 
atès que dona resposta a una nova manera d’aprendre, més dinàmica, més 
flexible, més pràctica i adaptada a les necessitats reals de l’alumnat. Consisteix 
a facilitar l’aprenentatge mitjançant l’experimentació i la pràctica, plantejant-ho 
de forma atractiva i engrescadora, però també reflexiva. El procés és 
eminentment pràctic i es realitza per mitjà d’uns itineraris d’activitats orientats a 
l’obtenció d’un producte . Aquestes activitats pràctiques es porten a terme en 
espais laborals reals i es combinen amb una experiència educativa en el si del 
grup en què tothom aprèn de tothom. És a dir, les activitats pràctiques 
realitzades a les diferents entitats reforçaran sempre les CB treballades dins 
l’Aula implica’t  i faran de suport curricular per a aconseguir els objectius 
programats en  els diferents àmbits d’aprenentatge i per a l’obtenció de l’ESO.  
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5.- OBJECTIUS 

5.1- Objectius generals del PROGRAMA IMPLICA’T : 
 

Quant a l’institut  i en la mesura de les seves disponibilitats, recursos humans i  
materials: 

 - Oferir recursos a través de programes singulars per atendre l’alumnat amb 
necessitats de suports més específics quan no hi ha aprofitament dels recursos 
ordinaris que té el centre per atendre la diversitat.  

Quant a l’alumnat , volem consolidar els següents objectius:  

• Assolir el grau de comprensió i expressió, oral i escrita, en català i castellà 
necessari per a la incorporació a la vida social.  

• Utilitzar les eines matemàtiques necessàries en les situacions i problemes de 
la vida quotidiana.  

• Aplicar les eines bàsiques de comprensió del món en els aspectes científic, 
social, tècnic i artístic.  

• Arribar a aconseguir el creixement necessari per viure de forma autònoma, 
tant en la dimensió individual com en la social.  

• Adquirir les competències bàsiques dels diferents àmbits de coneixement 
(tenint en compte les adaptacions curriculars fetes al Pla de suport 
Individualitzat  de l’alumnat del Programa) 

 

5.2- Objectius específics del PROJECTE ANEMPERFEINA   
 

El Projecte ANEMPERFEINA estarà adreçat a l’alumnat que cursa 3r i 4t de 
l’ESO  i que ja forma part o hi formarà, del Progra ma Implica't . L’esmentat 
projecte, cerca d’un grau de professionalització suficient que ajudi a l’alumnat  
trobar sortides en el món laboral. Els  alumnes que es beneficien del projecte, 
tenen el compromís i les capacitats per assolir les competències bàsiques de 
l’ESO i l’aprofitament de les experiències laborals que realitzin a les entitats 
col·laboradores. La incorporació al programa de diversificació curricular serà 
voluntària, per la qual cosa requerirà l’acceptació tant de l’alumne/a com dels 
seus pares o tutors legals.  

Els objectius que ens marcaríem serien:  

• Potenciar la descoberta de noves competències professionals.  
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• Fomentar l’adquisició de competències bàsiques relacionades amb la vida 
social, el món del treball i l’aprenentatge.  

• Afavorir l’assistència al centre procurant l’increment de la motivació i l’interès 
per l’aprenentatge.  

• Incrementar el nivell de coneixements en matèries acadèmiques a partir del 
treball pràctic.  

• Potenciar el desenvolupament personal de l’alumne/a fent èmfasi en la 
capacitat d’autoestima i confiança en si mateix.  

• Ajudar l'alumne a obtenir  el Graduat de l’ESO i la reincorporació al món 
acadèmic.  

• Augmentar les possibilitats reals de la inserció laboral.  

 

Amb aquesta nova línia de treball les innovacions que podria aportar aquest 
projecte serien:  

 

• Utilització noves tecnologies  de la Informació, com a eina pedagògica més 
atractiva.  

• Personalització de l’aprenentatge  en base a les necessitats formatives i 
ritme de cadascú, mitjançant els plans de formació individuals.  

• Experimentació en diferents camps de coneixement . Adquisició de noves 
perspectives educatives i professionals. 

• Plantejament d’activitats que motivin la participació  directa i imprescindible 
dels alumnes, des de l’inici i al llarg de tot el procés de realització. Selecció, per 
part de l’alumne/a, de l’àmbit de professionalitat en el qual s’ha de centrar 
l’activitat productiva.  

• Estimulació de la iniciativa i l’autonomia  en el treball.  

• Adquisició d’estratègies i habilitats  que facilitin una adaptació als canvis 
tècnics i laborals. Aprendre a aprendre .  

• Adquisició de competències essencials  en l’àmbit de la comunicació. 
Capacitat d’expressar idees de forma coherent i amb visió crítica. Respecte i 
capacitat empàtica en relació a les vivències i opinions dels altres.  

• Adquisició de la capacitat de cooperació i treballs en xarxa.  
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6.-  DESTINATARIS I ABAST DEL PROJECTE 

6.1- Alumnat que participa al projecte singular “An emperfeina” 
 

El projecte «ANEMPERFEINA» dins el Programa Implica’t  de diversificació  
curricular Modalitat B, s’implementaria amb alumnat 3r i 4t d’ESO durant un 
període de 2 cursos escolars (2019-2021) i els destinataris seran els 
alumnes que ja formen part del Programa  Implica’t,  iniciat  fa dos anys. 

Aquests alumnes hauran d’afrontar eleccions importants en acabar l’etapa i 
necessiten més que cap altres assolir les competències bàsiques de l’ESO, 
descobrir allò que els motiva, els seus talents, el seu propi pensament crític, els 
seus interessos... i a través d’ells desenvolupar competències per a la vida. 

Així, d'un total de 8-9 alumnes de l’Aula Implica’t, oferim formar part del projecte 
a 6 alumnes  que per les seves característiques acadèmiques, el seu perfil i la 
seva edat, podran desenvolupar les tasques i l’aprenentatge proposat amb un 
aprofitament òptim tant a nivell educatiu, com també a nivell de creixement 
personal.  

6.2- Criteris i procediment d’assignació d’alumnes 
 

El projecte «ANEMPERFEINA»  s’adreça a  

1) Alumnat de 3r i 4t d’ESO , amb dificultats d’aprenentatge significatives i baix 
nivell competencial en la majoria de matèries curriculars; absentistes o amb risc 
d’abandonament i exclusió social; baixa autoestima i perfil emocional 
problemàtic amb conductes disruptives continuades. En aquest grup hi  trobem: 

• Alumnat amb dictamen i/o pla de suport individualitzat que en acabar 
l’etapa es trobaran en desavantatge respecte als seus companys. 

• Alumnat amb una marcada desmotivació i desvinculació vers els 
aprenentatges i/o amb un entorn familiar fràgil, susceptibles 
d’abandonament o fracàs escolar. 

 

2) Alumnat que estigui desenvolupant el programa Im plica’t  i que hagi  
assolit un mínim en el desenvolupament de les habilitats i competències 
personals necessàries per poder fer unes activitats pràctiques de feina fora del 
centre. La tutora personal i de l’Aula Implica't i juntament amb l’equip docent del 
programa, decidiran si l’alumne està o no preparat per fer tasques fora del 
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centre. L’assessorament de la CAD i de l’Orientadora educativa  del centre 
serà imprescindible valorant-ne la situació de l’adolescent en relació als criteris 
abans exposats. 

Tanmateix, la demanda pot venir des de diferents vies o agents educatius: el 
tutor personal, l’equip docent, l’EAP, direcció, la família... 

El nombre de places que s’ofereixen per formar part del Programa  Implica't és 
de 8 a 10 alumnes  dels quals formaran part del Projec te  Anemperfeina, 
els alumnes que cursin 3r o 4t de l’ESO.  

 

La selecció de l’alumnat que ha de formar part del programa Implica’t i que en 
conseqüència podrà desenvolupar el Projecte Anemperfeina, seguirà el 
següent procés:  

• La Comissió d’Atenció a la Diversitat  (CAD), amb el professorat de l’equip 
docent de 3r i de 4t d’ESO, i amb l’assessorament de la tutora del grup Implica't, 
farà el llistat dels alumnes candidats a l’aula Implica’t i al projecte Anemperfeina 
i s’aplicaran els criteris de priorització.  

• Els tutors/es de 2n i 3r d’ESO  presentaran al mes de juny la proposta dels 
alumnes seleccionats.  

• El orientador/a  del centre farà la proposta a les famílies de l’alumne/a triat, a 
finals del mes de juny/juliol.  

• Signatura de compromís  per part de l’alumne/a i signatura de compromís 
per part de la família corresponent (juny/juliol).  

(Documents de compromís de l’alumne/a  i dels pares  i mares)  

El grup definitiu d’alumnes haurà de caracteritzar-se per mantenir un equilibri 
quant al gènere i tipologia d’alumnat així com per una certa compatibilitat entre 
els seus membres.  

Les noves incorporacions o canvis de grup que es puguin produir durant el curs 
seran supervisades sempre per la CAD. 

En cas de què el nombre d’alumnes proposats per a l’Implicat i pel projecte  
ANEMPERFEINA  excedeixi el nombre de places disponibles, serà la CAD  i la 
tutora personal i de grup del Programa Implica’t la que en farà la selecció tenint 
en compte: 

. Interès del candidat i de la seva família 
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. Grau de compromís de l’alumne i la seva família 

. Necessitats personals i socials del candidat 

. Perfil del candidat i adequació a la feina a fer 

Per a tots els casos, aquest PDC és una oportunitat per millorar, per assolir els 
aprenentatges i les competències bàsiques, amb l’acompanyament 
personalitzat i continu dels professors implicats i, per tant, els alumnes s’han de 
comprometre i veure aquest Programa com l’oportunitat d’aprendre a aprendre, 
de sortir de la situació en la que es troben, i amb aquest enteniment aprofitar 
allò que se li ofereix, reflectint aquest compromís en uns acords escrits que es 
revisen trimestralment.  

 

6.3. Tipologia  
• Alumnat amb retard significatiu d’aprenentatges des de primària o en el primer 
cicle d’ESO.  

• Rebuig per l’aprenentatge acadèmic a causa d’un historial de fracàs escolar.  

. Conductes greus i disruptives fruit d’una gran desafecció escolar. 

• Amb dictamen o informe (retard d’aprenentatges, risc social, etc).  

• Amb necessitats educatives específiques.  

 

6.4. Trets individuals  
• Absència de patologia psiquiàtrica.  

• Habilitats en l’aprenentatge procedimental  

• Capacitat per acceptar i complir compromisos i d’assumir un cert grau de 
responsabilitat.  

• Capacitat de treball autònom i independent.  

• Interès en l’adopció d’una actitud activa i dinàmica davant del propi procés 
d’aprenentatge.  

• Plantejament d’interessos relacionats amb el món del treball i les professions. 
Per tal de poder participar activament en el Projecte ANEMPERFEINA 

• Donar importància al fet d’obtenir el Graduat d’ESO per a capacitar-se envers 
la inserció laboral.  
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6.5. Entorn familiar  
• Família que accepta el model d’aprenentatge proposat. .  

• Família que accepta la diversitat d’objectius que guien el projecte:  

- Aprofitament de l’any acadèmic.  

- Inserció laboral.  

- Millora de les competències personals.  

- Família que mostri un cert grau de compromís i control envers el seu 
fill/a.  

 

7.- AGENTS IMPLICATS 
Els alumnes que participen en el projecte tindran un tutor/a de referència que 
canalitzarà la informació referent al seu desenvolupament acadèmic, 
supervisarà les seves tasques escolars i es coordinarà amb l’empresa per tal 
de fer l’avaluació de l’alumne/a. Farà el seguiment (recollida 
setmanal/quinzenal d’informació), control i valoració de l’alumne/a en les 
estades a  les entitats col·laboradores. Establirà el pla de treball de l’alumne/a i 
redactarà la memòria final del projecte.  

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, una vegada signat el conveni amb 
el Departament d’Educació i juntament amb l’INS Joa n Amigó, haurà de 
posar els recursos humans i materials necessaris per a trobar les empreses 
col·laboradores. El tècnic de l’Ajuntament, representant del projecte, farà de 
pont entre l’institut i l’entitat col·laboradora. Es coordinarà amb tots els agents 
implicats en el projecte i farà la recerca de les  col·laboracions necessàries 
contactant amb les entitats, tallers.. de la vila per tal de donar-los a conèixer 
l’esmentat projecte i crear una borsa amb els centres interessats a col·laborar. 
Finalment supervisarà la memòria final del projecte. L’entitat i/o negoci 
col·laborador haurà de signar un conveni de col·laboració per a estades 
formatives en empresa en el projecte singular i nomenarà un Adult extern 
com a referent  del projecte  dins l’entitat, que serà qui es comunicarà amb 
l’institut i donarà tota la informació necessària al tècnic de l’Ajuntament per a 
poder fer un seguiment acurat de l’alumne/a a l’institut.  

Cada centre col·laborador acollirà un alumne/a en funció del seu perfil i les 
característiques pròpies de l’entitat .  
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8.- METODOLOGIA 

8.1. Metodologia d’incorporació al Projecte ANEMPER FEINA:  
L’itinerari de l’alumne/a des del moment que s’incorpori al projecte 
ANEMPERFEINA  estarà constituït per un conjunt d’accions:  

Entrevista inicial  

• Plantejament d’interessos i necessitats formatives.  

• Introducció a la metodologia d’aprenentatge productiu .  

• Informació sobre l’estructura del programa (horaris, matèries, etc).  

• Signatura de compromís per part de l’alumne/a i dels seus pares i/o tutors/es. 
(lectura conjunta i acurada dels ítems que fan referència al compromís que 
assumeix la família) 

Inscripció  

• Assegurança de l’alumne/a per a les estades a les entitats col·laboradores.  

Itinerari d’aprenentatge. Desenvolupament del procé s formatiu  

• Assessorament individual. Tècniques de desenvolupament personal.  

• Treball individual. Tècniques bàsiques d'aprenentatge per a la recerca i 
l'auto formació.  

• Treball grupal. Sessions de comunicació. Es realitzaran a l’Aula Implica’t 

Presentació i difusió . Es realitzarà a l’Aula Implica’t 

• Eines : projecte formatiu individual, diari de formació, materials d’aprenentatge, 
treballs en grup, treballs de camp, relació d’habilitats adquirides, vocabulari 
professional, currículum vitae, portafolis, documents del procés formatiu 
(fotografies, textos, etc ). Productes TIC de documentació.  

Criteris  

• Procés d’aprenentatge, adquisició de coneixements, nivell assolit.  

• Desenvolupament personal, actituds, relacions personals.  

• Activitats realitzades, adquisició d’habilitats, creativitat, qualitat del treball.  

• Participació en activitats de grup.  

• Productes obtinguts: qualitat, utilitat social.  
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• Lloc, recurs, adult referent.  

• Utilitat de la metodologia aplicada.  

Sistemes  

• Seguiment setmanal.  

• Avaluacions trimestrals i final del tutor/a.  

• Autoavaluacions trimestrals i finals de l’alumne/a.  

• Avaluació trimestral del mentor a l’entitat col·laboradora.  

Resultats i sortides  

• Graduat en ESO  

• Continuació de l’itinerari formatiu: cicles formatius de grau mitjà, formació 
ocupacional, etc.  

• Inserció laboral.  

 

8.2- Metodologia: activitats formatives a l’AULA IM PLICA’T 
Les activitats que es proposaran a l’alumne/a consistiran en els següents blocs 
de treball:  

• Sessions de comunicació: reunions de seguiment i reflexió teòrica entorn a 
metodologia i temes socials, exposició de projectes formatius i productes, 
debats i espai obert d’opinió per tal que puguin assolir les competències 
comunicatives.  

• Activitat teoricopràctica: realització de productes, recerques i treballs, la 
major part de forma individual atenent a les necessitats de cada alumne/a 
(interessos, ritme i estil d’aprenentatge, etc), amb la finalitat que puguin adquirir 
coneixements en l’àmbit professional seleccionat i un increment del nivell de 
coneixements en les diferents àrees curriculars que són tractades de forma 
interdisciplinària. També s’introduiran activitats de grup que permetran 
l’adquisició de competències relacionades amb el treball cooperatiu i la 
comunicació.  
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8.3-Metodologia: funcionament 
Si poguéssim implementar el projecte Anemperfeina  aquest curs escolar 
2019-20, el plantejament seria el següent: 

− L'alumnat del Projecte realitzaria les activitats teòrico-pràctiques 
pròpies del  Programa Implica´t . Aquestes activitats comprenen els 
diferents àmbits del coneixement repartits en les seves Competències 
bàsiques i els seus continguts claus. Així treballarem les Competències 
de l'àmbit social i lingüístic (català, castellà i anglès); de l'àmbit 
científic-tècnic; de l'àmbit artístic i musical; de  l'àmbit matemàtic; 
de l'Educació Física i de la Cultura i valors Ètics  (aprofundint en 
tècniques de resolució de conflictes i Mediació ent re iguals). 

− Treballarem també les Competències de caire transversal: la digital i la 
personal i social. 

− A la setmana tindrien 1 hora de tutoria grupal.  El tutor de l’Aula   
Implica’t  porta a terme també sessions de tutoria personalitzada amb 
cada un dels alumnes del Programa. 

− Dins del Projecte Anemperfeina , les estades a les entitats 
col·laboradores de l'Espluga, es realitzarien cada divendres de les 9 
del matí a les 13:30h del migdia.  

− L'alumnat faria les activitats pràctiques fora del centre en presència d'un 
adult referent que estaria coordinat setmanalment o quinzenalment amb 
el professor tutor referent  del centre. Aquest adult referent, serà qui 
proporcionarà, prèvia coordinació amb el tutor referent del centre, els 
contextos, situacions, reptes.. per a què l'alumnat pugui aprendre en un 
context real, on poder aplicar els seus coneixements i motivar-se per 
assolir-ne de nous. Així es desenvolupa el seu grau d'autonomia i es 
prepara per al mon professional. 

L'alumnat que no participés de les pràctiques a les diferents entitats i que 
romangués al centre aniria -juntament amb el professor que imparteix classe en 
aquell moment a l'Implicat- a l'aula ordinària a treballar els àmbits de 
coneixement que s'imparteixen en aquell marc horari. En aquests espais 
d'aprenentatge hi haurà, sempre que fos possible, dos professors a l'aula. 

− Cada dilluns, a primera hora del matí, i a càrrec de la Tutora referent del 
programa i de l’Aula Implica’t i per tant del Projecte Anemperfeina, tindria 
lloc una sessió de comunicació i d'autoavaluació:  serà una activitat 
de grup dedicada als aspectes metodològics, a la comunicació, la 
reflexió i l'intercanvi d'experiències. Es planificaran les activitats, 
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s'analitzaran els progressos, les necessitats, les dificultats de cadascú. 
S'intercanviaran experiències formatives, es debatran els processos 
d'aprenentatge en les pràctiques realitzades. L'alumnat, també farà la 
seva autoavaluació  sobre com han anat les hores pràctiques del 
divendres. (annex graella d'autoavaluació) 

A partir de la segona hora del matí de dilluns, s'introduiran les activitats  
teòricopràctiques pròpies del programa Implica't ,  destinades a anar 
adquirint habilitats i coneixements dels  diferents àmbits competencials. 

− A l'inici de la implementació del Projecte Anemperfeina, tant la família 
com l'alumne firmaran una carta de compromís . A més, els alumnes 
que també s'incorporin al Programa Implica't aquest curs escolar, 
firmaran una carta de compromís amb les directrius de l'esmentat 
Programa.  (annexos cartes de compromís) 

Les famílies implicades, firmaran també el consentiment per a què els seus fills 
puguin anar a fer les sessions pràctiques a les diferents entitats des de l'institut 
o des de casa. També l'autorització per tornar de les pràctiques a casa. 
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9.-  PROPOSTA HORÀRIA PER A L’ALUMNAT DE L’AULA 
IMPLICA’T 

La manera de treballar  amb un grup d’alumnes que presenten característiques 
de creixement personal, social i de desenvolupament cognitiu molt 
específiques, demanen també una organització horària  i de distribució de 
tasques diferent  a com es faria en una aula ordinària del centre. Els suports 
cap a aquests alumnes no presenten les mateixes directrius que els que van 
dirigits a l’atenció  a la diversitat del centre (grups flexibles, desdoblaments...) 
Quan estructurem l’horari de l’alumnat  que forma part  Programa Implica’t, 
tenim sempre present que: 

- La potenciació d’objectius d’aprenentatge tinguin a veure en l’adquisició 
d’habilitats personals i socials i l’autonomia executiva. Es té sempre 
present que la motivació és l’eix vertebral  que dona sentit al programa 
i als projectes que s´hi desenvolupen. Sense estratègies que motivin a 
voler aprendre, no hi haurà respostes positives vers cap tipus 
d’aprenentatge significatiu: que l’alumnat senti que allò que aprèn és  
important per a ell/a,  que li servirà fora de l’aula i que li permetrà 
tenir una visió més àmplia de la vida.  

Partint d’aquesta filosofia educativa, treballarem amb una metodologia 
interdisciplinària que abraçarà els diferents àmbits de coneixement amb la 
finalitat  de cobrir tots els continguts curriculars propis de l’ESO i sense oblidar 
mai el creixement personal i socioafectiu de l’alumnat en qüestió. És important 
recordar, que a l’Aula Implica’t treballem amb alumnat que presenta 
primordialment un nivell d’autoestima molt baix  i unes conductes de desafecció 
significatives cap el sistema educatiu ordinari. 

Així, les matèries curriculars dins l’horari marc de l’Aula Implica’t   no 
s’estructuraran com a matèries de coneixements especialitzats, aïllats, sinó 
com a àmbits de coneixements més globals i transversals, fent inferència en 
una mateixa hora de classe a diferents àmbits del currículum. Treballar de 
manera interdisciplinària dona un enfoc pedagògic més vital a l’aprenentatge, 
requereix l’aplicació de coneixements de diverses àrees, prioritza la construcció 
del propi coneixement i alhora, incentiva processos d’investigació, recerca, 
comunicació i treball cooperatiu. Dins de l’horari marc per a l’alumnat del 
programa Implica’t, s’hi concreten les hores on es desenvoluparan les activitats 
pràctiques fora de l’institut i que formen part del projecte Anemperfeina. 

 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Institut Joan Amigó i Callau  

 

 

22 
 

 

 

 DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES * 

8.30h: 9.25h  
Comunicació i 

Autoavaluació AxF 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit lingüístic i 
social 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit lingüístic i 
social 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit educació 
física 

AxF* 

 

2n:aula ordinària 

9.25h :10.20h  

Programa 
Interdisciplinari Implica’t 

Àmbit  artístic i musical 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit lingüístic i 
social 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit científic 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit lingüístic 
(llengua 

estrangera) 

AxF* 

 

2n:aula ordinària 

10.20h :11.15 

Programa 
Interdisciplinari Implica’t 

Àmbit  artístic i musical 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Treball comunitat* 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit educació 
física 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit lingüístic i 
social 

AxF* 

 

2n:aula ordinària 

11.15h:11.45h       

 

11.45h:12.10h  
LEC LEC LEC LEC LEC (2nESO) 

12.10h:13.05h  

Programa 
Interdisciplinari Implica’t 

Àmbit Tecnològic 
matemàtic 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Treball comunitat* 

Tutoria 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit lingüístic 
(llengua 

estrangera) 

AxF* 

 

2n:aula         
ordinària 

13.05h:14.00h  

Programa 
Interdisciplinari Implica’t 

Àmbit Tecnològic 
matemàtic 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit lingüístic i 
social 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit científic 

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit científic 

AxF* 

2n:aula ordinària 

14.00h: 15h  
 

 
  

Programa 
Interdisciplinari 

Implica’t 

Àmbit científic 

 

15.15h:16.15h  

Programa 
Interdisciplinari Implica’t 

Àmbit Tecnològic                
matemàtic 

CIVE    

16.15h:17.15h  

Programa 
Interdisciplinari Implica’t 

Àmbit Tecnològic           
matemàtic 

CIVE    
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*AxF  – PROJECTE ANEMPERFEINA  

*Treball a la comunitat: treball cooperatiu a la residència Jaume I de l’Espluga  de F. Tots els alumnes del programa 
Implica’t. 

*CIVE: Treball en competències personals i valors ètics a través del cinema/documentals 

* Els diferents àmbits de coneixements i les seves respectives CB i continguts claus, estaran  desenvolupades a 
les Programacions dels diferents departaments didàctics. Dins el PsI (programa de suport individualitzat) de cada 
alumne de l’Aula l’implica’t, es faran les adaptacions curriculars i metodològiques pertinents per portar a terme el 
desenvolupament d'aquests àmbits d'aprenentatge. La cap dels diferents departaments ens facilitarà les programacions 
curriculars ordinàries dels diferents àmbits d’aprenentatge. 

 

Recursos utilitzats per al projecte Els recursos humans necessaris per al 
desenvolupament del projecte seran subministrats pels propis centres. Pel que 
fa als recursos econòmics, remarcar que és molt reduït atès que només es 
preveu de cost l’assegurança per a l’estada a les empreses que queda cobert 
per l’Ajuntament de l'Espluga de F.  

 

9.1- EQUIP DOCENT 
L'equip docent del Programa Implica't i del Projecte Anemperfeina, estarà 
format per un grup reduït de professors (5-6) per tal de garantir l'atenció més 
personalitzada que necessiten aquests alumnes 

Es preveu que estigui format per professors/es dels diferents àmbits: lingüístic i 
social, científic, matemàtic i tecnològic, artístic i musical i educació física. El fet 
de ser un nombre reduït facilitarà poder treballar de manera interdisciplinària i 
aplicar el Programa Implica’t amb més garantia d'èxit. Un professor/a pot 
assumir un àmbit o més àmbits d’aprenentatge i els alumnes estudiaran les 
diferents matèries de forma globalitzada i transversal (sobretot quan parlem de 
competències de l’àmbit personal i digitals). Es realitzaran reunions 
setmanals/quinzenals per fer el seguiment acadèmic i d’hàbits personals i 
socials de l’alumnat (assistència, puntualitat, ús del material, respecte vers les 
persones...). L’objectiu clau serà acordar accions conjuntes que optimitzin els 
resultats. El professorat informarà periòdicament del funcionament de l’aula a la 
reunió de la CAD. L’avaluació final de l’alumne/a i la decisió sobre la seva 
graduació, o no, per l'alumnat de 4t ESO, es farà prenent com a referència les 
competències bàsiques que ha d’assolir dins el programa Implica’t. 

 

El tutor de grup del programa Implica't, tindrà reunions periòdiques amb els 
diferents equips  docents ( de 3r i  4t) per tal d'informar i ser informat sobre els 
seus tutorats: participació i actitud dins l'aula ordinària i a l'institut en general. El 
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tutor referent del projecte Anemperfeina també informarà als diferents equips 
docents del desenvolupament i del grau d’aprofitament del projecte que es 
desenvolupa fora del centre unes hores a la setmana. 

 

10.- CRITERIS D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
L’objectiu del Programa  “Implica’t” i del Projecte “ANEMPERFEINA”  no és 
només que els nostres alumnes assoleixin les competències bàsiques, sinó 
també que surtin amb un nivell d’autoconeixement, motivació i confiança en les 
seves possibilitats i la seva correcta integració en la comunitat i dins la societat 
on viu.  Des de la tutoria i en coordinació amb la família i la comunitat es 
vetllarà per la continuïtat d’aquest camí, orientant i assessorant a l’alumne en 
els seus reptes personals i professionals posteriors a l’ESO. 

Quant al programa Implica’t: 

Els criteris d’avaluació que  ja estan implementats en el Programa Implica’t, 
tenen en compte que l’avaluació ha de permetre contrastar els aprenentatges 
assolits amb les competències bàsiques que es pretenen desenvolupar, a 
través de l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge.   

Amb l’alumnat del programa Implica’t, com que l’aprenentatge és molt 
globalitzat i es treballa de manera interdisciplinària, l’avaluació també atendrà a 
criteris d’aquesta metodologia. 
 

Per tant: 

L’avaluació serà formativa i contínua.  Ha d’implicar tant el professorat, com 
l’alumnat, de manera que es pugui fer una pràctica reflexiva cada final de 
trimestre per ambdues de les parts. Es tindrà molt en compte els processos d’ 
aprenentatge (individual i grupal) , com va aprenent, com avança.. 

Les línies estratègiques de l’avaluació formadora són: 

• emprar instruments diversos 
• ajustar-se a les necessitats i ritmes dels alumnes. Tenir com a referència 

el seu PsI. 
• avaluar tant el procés com els resultats obtinguts 
• fomentar dinàmiques i eines d’autoavaluació i d’avaluació entre iguals, 

per ajudar a l’autoregulació dels aprenentatges 
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L’avaluació serà competencial i global . Sorgirà de les programacions dels 
diferents àmbits d’aprenentatge i amb els corresponents objectius i continguts 
clau.  

El disseny de les programacions  tindrà en compte una metodologia productiva 
que afavoreixi aprenentatges competencials (transferibles, significatius i 
permanents, productius i funcionals). 

En la línia en què l’alumne esdevingui part activa del seu procés 
d’aprenentatge  se’l farà coneixedor i partícip de l’avaluació dels objectius i 
competències treballats. 
El seguiment de la competència actitudinal de l’alumne es farà de manera 
continuada. Es valorarà en tot el procés d’aprenentatge i en tots els àmbits de 
coneixement: 

EL COMPORTAMENT  

EL TREBALL A CLASSE  

EL RESPECTE AL PROFESSORAT  

EL RESPECTE ALS COMPANYS  

LA PARTICIPACIÓ I INTERÈS   

LA PUNTUALITAT 

 

S’avaluarà en equip docent i  l’avaluació es farà conjuntament i es qualificaran 
així, també, les competències transversals. Encara que cada professor de ‘Aula 
Implica’t hagi avaluat individualment els continguts claus assolits i el rendiment 
en les diferents activitats treballades dins el seu àmbit d’aprenentatge; 
l’avaluació es farà conjuntament i es qualificaran així, també,  les competències 
transversals personals i digitals. 

Pel que fa al procediment, els documents i els requisits formals del procés 
d’avaluació regirà la normativa vigent.  

A les actes d'avaluació es deixarà constància que l'alumne ha participat en un 
PDC com a mesura d'atenció a la diversitat. L'alumnat obtindrà el títol de 
graduat en educació secundària obligatòria si supera els àmbits i matèries que 
integren el Programa Implica’t.  
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Quant  al projecte específic Anemperfeina:  
 

A més dels criteris d’avaluació descrits dins el Programa Implica’t volem 
especificar per al projecte Anemperfeina els següents :  

S’incorporaran a l’avaluació de les competències bàsiques treballades, les 

valoracions dels adults de la comunitat que hagin intervingut. 

És important subratllar que l’alumnat adscrit al projecte, s’avalua  també 
d’acord a un pla individualitzat desplegat en un document de centre. 
 

A l’inici del projecte  Anemperfeina, es presentaran als alumnes els objectius 
que ens proposem i les activitats d’avaluació. Per fer partícip l’alumne del 
procés d’ensenyament-aprenentatge rebrà eines per reflexionar sobre el treball 
i el progrés realitzat, incidint d’aquesta manera en l’autoavaluació.  

Per tal de facilitar l’avaluació, aquesta es farà de la següent manera: 

• Autoavaluació per part de l’alumne  mitjançant una graella setmanal, 
amb resum mensual  (veure graella autoavaluació).  

Aquesta graella l’omplirà l’alumne, al centre, sota la supervisió del tutor 
del projecte. 

• Avaluació per part de l’adult referent de l'entitat  col·laboradora 
mitjançant una graella on hi farà constar, cada dia, el grau de satisfacció 
amb l’alumne , el seu compromís i avenços en l'aprenentatge de l'ofici.  

Aquesta graella l’omplirà  l'adult referent i el tutor de referència al centre 
l'anirà a buscar quinzenalment a l'entitat  col·laboradora. (veure graella). 

• Finalment, l’equip docent del Programa l’Implica’t, coordinat per la 
tutora del Projecte ANEMPERFEINA i juntament amb la  CAD, farà el 
seguiment de cada alumne en concret, avaluarà globalment l’experiència 
per part d’aquest i per part de l’adult-referent; tant els aprenentatges 
personals, com les competències implicades assolides i la seva evolució 
durant el programa, així com la predisposició a la participació activa i 
significativa dins les pràctiques. 

• En tot moment del procés avaluatiu, es tindrà en compte els diferents 
criteris i pautes metodològiques, adaptacions del currículum, tractament 
específic motivat per alguna disfunció emocional... consensuades dins 
l'equip docent del programa i reflectides als  Plans de suport 
Individualitzats de cada un dels alumnes (PsI).  
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11.- INDICADORS  QUE AVALUEN EL PROGRAMA IMPLICA’T 
 

Farem un seguiment continu del nostre Programa, avaluarem les estratègies i 
metodologies emprades per tal de millorar-les o modificar-les en cas necessari, 
depenent del progrés i ajust de la planificació i en relació també amb 
l’assoliment dels objectius. El monitoratge o tutorització, permetrà corregir-ne 
possibles desviacions alhora que oferirà pistes per augmentar l’eficiència i 
eficàcia dels processos.  

El procés de seguiment inclou la mesura dels següents indicadors per als 
objectius del programa: 

OBJECTIUS  INDICADORS 

1- Facilitar que l’alumnat amb 
dificultats generalitzades en els 
aprenentatges i baix nivell de 
competències en la majoria de 
matèries pugui assolir les 
competències bàsiques per a 
l’obtenció del Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria 

1.1- Percentatge d’alumnes graduats 
en educació secundària 
obligatòria 

2- Afavorir que l’alumnat pugui 
descobrir els seus talents i interessos 
mitjançant una metodologia basada en 
l’aprenentatge per projectes 

2.1- Qüestionari final on l’alumne pot 
expressar la seva percepció personal 
sobre el projecte Anemperfeina  i 
sobre els interessos i talents 
descoberts.  

2.2- Buidatge de les graelles 
d’autoavaluació de l’alumnat del 
projecte. 

2.3- Buidatge de les graelles que han 
omplert els referents externs de les 
diferents entitats col·laboradores. 

3- Desvetllar en l’alumnat una actitud 
favorable vers l’aprenentatge i l’entorn 
escolar. Aprendre a aprendre. 

3.1- Gràfic d’evolució de les 
competències personals i socials 
avaluades pel professorat i tots els 
adults de la comunitat que intervenen 
significativament en la seva iniciació. 
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3.2- Buidatge graella seguiment de les 
competències personals i actitudinals. 

3.3- Enquesta dirigida a les famílies de 
l’alumnat del Programa. 

4- Aconseguir el trànsit dels 
adolescents cap a joves individus 
madurs i socialment responsables i 
valuosos. 

4.1- Gràfic d’evolució de les 
competències personals i socials 
avaluades pel professorat i tots els 
adults de la comunitat que intervenen 
significativament en la seva iniciació.  

4.2- Graella pel professorat d’avaluació 
de les competències actitudinals. 

5- Vetllar per la concreció d’un itinerari 
formatiu / professional de l’alumnat en 
acabar l’etapa d’Educació Secundària 
Obligatòria 

5.1- Percentatge d’alumnes que 
concreten i emprenen un itinerari 
formatiu / professional en acabar 
l’educació secundària obligatòria. 
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              COMPROMÍS DE L'ALUMNE/A  

           AULA PROGRAMA IMPLICA'T  

 

Jo ............................................ alu mne/a de l’institut ............................... .............. 
amb la signatura d’aquest document manifesto el meu acord d’incorporar-me a l’Aula 
IMPLICA'T i manifesto que conec i accepto la seva organització, funcionament i 
normativa i em comprometo a respectar-les acomplint amb les següents normes de 
conducta 

 

• Assistir puntualment a classe.  
• Portar i tenir cura del material escolar encomanat pel professorat.  
• Respectar els meus professors/es així com la dinàmica que es segueix a 

l’institut.  
• Respectar els meus companys/es (característiques personals, culturals, 

opinions, gustos...)  
• Respectar el material de l’aula així com el recursos i espais del centre.  
• Col·laborar en el manteniment i neteja dels materials, instal·lacions i recursos 

emprats.  
• Controlar el meu llenguatge (evitar insults, grolleries, renoms...)  
• Controlar aquells actes impulsius que puguin posar en perill la integritat física 

dels altres.  
• Controlar la meva actitud a classe i no interferir en la feina dels companys/es i 

professors/es.  
• Participar activament i de manera positiva en qualsevol tipus d’activitat 

plantejada.  
• Treure el màxim nivell d’aprofitament d’aquest recurs extraordinari.  
• Participar en les activitats de seguiment i d’autoavaluació.  

 

L’àmbit professional en el qual m’agradaria centrar el meu primer projecte formatiu 
individual al projecte ANEMPERFEINA  
és ............................................................................................................................... 
L'incompliment dels acords establerts donaran lloc a la meva separació del grup, 
prèvia notificació i reunió amb els meus representa nts legals.  

Signatura alumne/a 

 

 

L’Espluga de Francolí  a....... de.............de 20       
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COMPROMÍS DELS PARES I MARES  
ANEMPERFEINA 2019-2021 

 

El projecte ANEMPERFEINA de l’Institut .............................. de L’espluga de Francolí, 
és un Projecte Singular d’Atenció a la Diversitat adreçat a alumnat de 3r/4t d’ESO 
amb dificultats d’adaptació al sistema educatiu tradicional, que es desenvolupa en 
col·laboració amb l'Ajuntament de l’Espluga de Francolí. Amb aquest projecte, que 
s’inicia en el marc del curs escolar 2019-20, el centre vol donar l’oportunitat a tots els 
seus alumnes d’aconseguir l’acreditació en l’Ensenyament Secundari Obligatori. Per 
aquest motiu us volem oferir la possibilitat que els vostres fills/filles/tutorands legals 
puguin incorporar-se al Projecte Singular al llarg del curs i que, considerant l’esforç 
organitzatiu, i professional que la implantació d’aquest grup suposa per l’institut, 
col·laboreu i prengueu compromís amb nosaltres per tal que el vostre fill/lla o tutorand 
legal accepti i respecti les normes de funcionament del citat grup. Així doncs, després 
d’haver estat informat en reunió personal amb els responsables de grup:  

Jo,....................................................................................................................................., 
amb DNI ............................................................ com a pare/mare/tutor legal de 
l’alumne/a, ..................................................:.................. matriculat a 3r/4t d’ESO a 
l’Institut ......................................., - accepto que el meu fill/a/tutorand legal s’incorpori 
durant el curs 2019 al Projecte ANEMPERFEINA   - declaro que conec les pautes de 
funcionament, així com les normes de comportament que seguiran els alumnes de 
l’aula Implica’t, - i em comprometo a vetllar per a què el meu fill/a/tutorand legal les 
respecti i assisteixi regularment a les activitats que componen el projecte. El no 
compliment d’aquests acords motivarà la convocatòria d’una reunió amb els 
responsables del projecte, que pot donar lloc, en el cas de reiteració en l’incompliment, 
a la separació de l’alumne/a d’aquest projecte.  

 

Signatura  

 

 

 

L’Espluga de Francolí, a ..... de ...................de 20.. 

 

 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Institut Joan Amigó i Callau  

 

 

 
 

DOCUMENT DE DIFUSIÓ 

QUÈ ÉS EL POJECTE “ANEMPERFEINA” DINS EL PROGRAMA I MPLICA’T. 

Dins del projecte «IMPLICA’T»  que pretén inspirar, moure, donar un pensament crític, 
una predisposició cap a l’aprenentatge significatiu conscient i actiu que els permeti 
descobrir-se, formar-se i integrar-se a la comunitat,  sent conscients de les seves 
potencialitats i amb els recursos i estratègies necessaris per l’autonomia i 
independència a la vida adulta, el programa “ANEMPERFEINA”  consisteix en una o 
vàries estades del jove a entitats/negocis de l’Espluga de Francolí al llarg del curs. Es 
regula mitjançant un conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament i un 
acord de col·laboració de l’Ajuntament amb les diverses empreses. 

Té com a objectius: 

• Iniciar al jove en l’aprenentatge d’una professió associada a les seves 
potencialitats i interessos  

• El desenvolupament de les competències bàsiques dintre d’un entorn real 
controlat, on es podran treballar especialment les de tipus personal i social. 

• Promoure que en acabar l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria el jove sigui 
capaç de concretar i emprendre un itinerari formatiu / professional amb garanties d’èxit 

 

Quins compromisos adquireix l’alumne 

• Respecte per les normes i per les persones en el procés de realització de les 
tasques a l’empresa 

• Assistència i puntualitat d’acord amb els horaris acordats per al període de 
l’estada 

• La responsabilitat d’avisar i justificar degudament a l’empresa els possibles 
retards i absències. Sent conscients de la interiorització i generalització d’aquesta 
responsabilitat. 

• Complir en el marc singular de l’empresa amb els aprenentatges i tasques 
pròpies del seu estatus d’aprenent (sense formació específica ni experiència laboral) 
que s’inicia en el sector professional 

• Anotar setmanalment en el quadern de seguiment les activitats dutes a terme 
en la jornada laboral 

• Actualitzar setmanalment un diari personal de la seva estada a l’empresa 

• Preparar i realitzar una presentació oral amb suport digital en acabar l’estada 
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Quins compromisos adquireix l’empresa formadora 

• Facilitar l’accés a les seves instal·lacions a l’alumne (i al seu tutor de l’institut si 
s’escau per fer el seguiment) en els horaris acordats per al període de l’estada 

• Designar un adult-referent per a l’alumne  

• Pautar i supervisar a l’alumne els aprenentatges i tasques que desenvolupa 
(sense formació específica ni experiència laboral) en el sector professional 

• Participar en l’avaluació mensual de l’alumne  

• Coordinar-se a través de l’adult-referent escollit amb el tutor de l’institut per a 
qualsevol incidència o per a qualsevol proposta o canvi dels acords establerts. 

Quins compromisos adquireix l’institut 

• Informar a l’alumne i l’empresa formadora de les condicions de les estades a 
empreses  

• Mantenir un contacte mensual amb l’adult-referent de l’empresa per fer el 
seguiment de l’alumne 

• Promoure l’actitud respectuosa i responsable de l’alumne en la seva estada a 
l’empresa 

• Coordinar-se amb l’adult-referent de l’empresa per a qualsevol incidència o per 
a qualsevol proposta o canvi dels acords establerts 

• Coordinar-se amb la família per a qualsevol incidència o per a qualsevol 
proposta o canvi dels acords establerts 

Quins compromisos adquireixen les famílies 

• Vetllar per l’assistència i puntualitat a l’empresa del fill o filla i per l’avís justificat 
pertinent en cas de retard o absència 

• Promoure l’actitud respectuosa i responsable del fill o filla en la seva estada a 
l’empresa 

• Coordinar-se amb el tutor per a qualsevol incidència o per a qualsevol proposta 
o canvi dels acords establerts. 
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ANEMPERFEINA. GRAELLA DE VALORACIÓ SETMANAL PER L’A LUMNAT 

(Exemple de graella) 

Puntuació: 0: gens; 1: poc; 2: bastant; 3: molt 

 

ANEMPERFEINA. Graella de valoració setmanal per l’a dult o entitat 
col·laboradora de l’Espluga de Francolí. 

 

Data 
Tasques 

realitzades 
Puntualitat  

Satisfacció amb 
la feina feta. 

observacions 

Comportament i 
respecte cap a 
l’adult referent 

extern 

     

     

     

     

Puntuació: 0: gens; 1: poc; 2: bastant; 3: molt 

 

 

 

Data 
Tasques 

realitzades 
Puntualitat 

Satisfacció 
amb la feina 

feta 

Què has après avui?  

observacions 
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ENQUESTA ALS ALUMNES DE L’AULA IMPLICA’T QUE 
PARTICIPEN  AL  PROJECTE ANEMPERFEINA   

Aquest projecte, és com te l'imaginaves?  

 

Que t'agrada més? Que t'agrada menys?   

 

Estàs content/a d 'estar en el projecte ANEMPERFEINA?  

 

El projecte Anemperfeina creus que et pot fer millorar el rendiment en els  
diferents àmbits de coneixement que es treballen a l’Aula implica’t? 

 

 

Com creies que t'anirien les notes d'aquest trimestre i com t'han anat?  

 

Explica els canvis que has viscut, si ara tens millors notes, si tens més ganes 
d'estudiar o de treure't el graduat i tot el que vulguis, comparant el curs passat i 
l'actual.   

 

Creus que des que formes part del Programa Implica’t i desenvolupes el 
Projecte Anemperfeina tens més menys / iguals conflictes a l 'institut que 
abans? per què?   

 

Quines expectatives tens de cara al futur immediat?  

 

Com veu el projecte la teva família?  

 

Tens algun altre comentari a fer? 
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ENQUESTA A LES FAMÍLIES  

Si us plau, poseu una ''X" a la columna que us sembli. 

Qüestions a valorar  
 

0 1 2 3 4 5 

1. Explicació del Programa Implica’t  abans de decidir començar 
 

      

2. Informació rebuda sobre l'evolució que va fent el vostre fill/a 
durant el curs: informes, entrevistes, telèfon , etc 
 

      

3. Informació i seguiment tutorial sobre les experiències en tallers 
i entitats col·laboradores (Anmprefeina)  

      

 
4.Nota global que posaríeu al Programa 

      

5. Què hauríem de posar, treure o canviar per a millorar  el PROGRAMA  IMPLICA’T?  
 
 
 
 

 

 

 

 

Canvis produïts en els vostres fills/es Sí No Igual 
1. Heu notat canvi general d'actitud respecte a l'any 
passat? 
 

   

2. Té més ganes de venir a l'institut aquest any va a 
l’aula Implica’t? 

 
 

  

3. Parla més, es mostra més comunicatiu a casa 
 

   

4. Creieu que ha anat a gust a l’entitat col·laboradora on 
ha fet activitats pràctiques (Anemperfeina) 
 

   

6. Creieu que li han estat útils les experiències al món 
laboral? 
 

   

7. Esta il·lusionat per fer coses quan acabi l'institut? 
 

   

 
8. El veieu més responsable i amb personalitat? 
 

   

 
9.Comenteu-me tot allò bo o dolent que voldríeu dir-me 
o valorar i no us ho he preguntat 
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GRAELLA PEL PROFESSORAT PER A L´AVALUACIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES ACTITUDINALS 

 

1r 
Trimestre 

Alumnes 

Bon 
comportament 

a classe 

Treball a 
classe 

Respecte al 
professorat 

Respecte 
als 

companys 

Participació 
i interès Puntualitat 

       

       

       

       

       

       

       

       

Puntuació: 0: gens; 1: poc; 2: bastant; 3: molt 

 

2n 

Trimestre 

Alumnes 

Bon 
comportament 

a classe 

Treball a 
classe 

Respecte al 
professorat 

Respecte 
als 

companys 

Participació 
i interès Puntualitat 

       

       

       

       

       

       

       

       

Puntuació: 0: gens; 1: poc; 2: bastant; 3: molt 
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3r 
Trimestre 

Alumnes 

Bon 
comportament 

a classe 

Treball a 
classe 

Respecte al 
professorat 

Respecte 
als 

companys 

Participació 
i interès Puntualitat 

       

       

       

       

       

       

       

       

Puntuació: 0: gens; 1: poc; 2: bastant; 3: molt 

 


