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 CONTEXT 1.

L’Institut Puig de la Creu està situat a Castellar del Vallès, municipi del Vallès Occidental que té una  

població de més de 23.000 habitants. Al voltant de la vila, hi ha diversos polígons industrials que 

afavoreixen l’activitat econòmica de la zona. No hi ha barris marginals, la majoria de famílies són 

de classe mitjana, l’índex de famílies nouvingudes no és gaire elevat i la majoria són de països 

hispanoparlants.  

El centre va iniciar la seva activitat educativa l’any 2004 , fruit dels desglossament de l’Institut 

Castellar, seguint-ne el mateix model educatiu, però adquirint identitat pròpia des del 

començament.  

Des d’aleshores, s’ha caracteritzat per ser una institució amb línies de treball encaminades a 

afavorir la integració i la inclusió de tot l’alumnat amb l’objectiu de donar resposta a totes les 

expectatives i necessitats de formació i orientació acadèmica i personal.   

Segons el context socioeconòmic descrit, l’alumnat és bastant homogeni, amb característiques 

socioculturals semblants amb poca presència d’alumnes nouvinguts. Les famílies utilitzen el català 

i el castellà com a llengua vehicular indistintament. Participen activament en el procés educatiu 

dels nois i noies. Aquest fet es reflecteix en el dia a dia a l’institut afavorint un baix percentatge 

d’incidències greus i que el clima de centre sigui molt satisfactori. 

Els estudiants provenen majoritàriament dels centres de primària del mateix municipi.  Això fa que 

la coordinació primària-secundària sigui fluida i que els alumnes continuïn els seus estudis en un 

entorn proper, i sovint, amb els mateixos companys. 

Actualment, en el municipi no hi ha zonificació a l’hora de distribuir l’alumnat de les escoles de 

primària en els instituts.  Totes pertanyen a la mateixa àrea d’influència i les famílies poden escollir 

el centre educatiu. Així mateix, el municipi proper de  Sant Llorenç Savall enguany també s’ha 

inclòs en la mateixa àrea d’influència i comencen a arribar-hi alguns alumnes. Aquests tenen el 

transport escolar garantit pel Consell Comarcal. 

L’Institut Puig de la Creu té un claustre bastant estable, tot i que durant els darrers cursos s’està 

renovant poc a poc. Es manté un bon clima de convivència i l’esperit positiu del claustre,  elements 

essencials que des de sempre han permès el bon funcionament de l’institut i l’obtenció de 

resultats molt satisfactoris.  
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 IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 2.

 

PRINCIPIS RECTORS DE LA LEC 

Són els Articles 91, 92, 93, 94 i 95 de la   Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació que fan referència 

a la definició, aplicació, caràcter i règim jurídic del Projecte Educatiu de Centre (PEC). 

 

CARÀCTER PROPI 

L’institut Puig de la Creu és un centre català, aconfessional, laic, no sexista, que funciona en base a 

tres pilars fonamentals: el respecte cap a les persones, la integració de tota la comunitat educativa 

i la solidaritat.  

 

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE L'INSTITUT 

 

 Missió 2.1.1.

La Missió del centre és satisfer les necessitats educatives i formatives dels alumnes. Es fonamenta 

en el seguiment i l’orientació acadèmica i personal necessària per tal de que tots els alumnes 

assoleixin una formació acadèmica satisfactòria, esdevinguin ciutadans competents per enfrontar-

se a futurs reptes i tinguin l’oportunitat de continuar els seus estudis o puguin incorporar-se al 

món laboral. 

 

 Visió 2.1.2.

La nostra visió està basada en: 

 Generar expectatives d’èxit i desenvolupar al màxim les capacitats i habilitats de l’alumnat. 

 Atendre la diversitat de l’alumnat. 

 Adequar les matèries, els continguts i les metodologies als canvis en la societat i als diferents 

perfils d’alumnat. 

 Concebre l’acció educativa de manera transversal. 

 Fomentar la continuïtat de l’alumnat en  els estudis postobligatoris i en el món laboral. 

 Garantir una organització interna democràtica i participativa amb una gestió eficaç. 

 Gaudir d’un bon ambient de treball i fomentar la cooperació de tota la comunitat educativa.  

 

 



PEC : Projecte educatiu de centre                                                               Institut Puig de la Creu 

 

Versió aprovada en Consell escolar  10-04-2018. Publicació via web. Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. 

5 

  Valors 2.1.3.

Els valors que s’impulsen des del centre són el respecte cap a les persones i l’entorn, la 

responsabilitat individual i col·lectiva, la necessitat i la motivació per aprendre, el compromís 

social, la millora personal contínua, la participació en les activitats de centre i les organitzades per 

la comunitat educativa .  

Els valors més significatius del nostre centre són: 

 Centrar el protagonisme en l’alumne. 

 Afavorir la convivència per desenvolupar un entorn d’estudi adequat. 

 Fomentar la participació, la honestedat, l’empatia, l’assertivitat i el sentit crític. 

 Fomentar la pau, la solidaritat, la justícia, el respecte i la tolerància. 

 Implicar les famílies, factor imprescindible en l’acompanyament de l’aprenentatge de 

l’alumnat. 

 Fomentar la formació del professorat i la innovació pedagògica. 

 Col·laborar amb la xarxa municipal, entitats i  empreses per establir relacions que afavoreixin 

la comunitat. 
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 CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 3.

L’Institut Puig de la Creu és un centre d’ensenyament secundari, format pels estaments de 

qualsevol centre educatiu: Consell Escolar, AMPA, claustre de professors, departaments didàctics, 

equips docents, equip de coordinació, equip directiu, etc. El nombre d’alumnes oscil·la entre 500 i 

550 alumnes repartits en: 

 Tres o quatre línies d’ESO, segons el nivell i el curs acadèmic. 

 Dues línies de batxillerat de les modalitats de Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències 

Socials.  L’alumnat  de Batxillerat sol ser majoritàriament del propi del centre. 

 Un grup de PFI-PIP d’institut  d’auxiliar d’Hoteleria, Cuina i Serveis de Restauració. Aquest 

PFI és d’abast comarcal tot i que la majoria d’alumnes són del municipi. Es realitza en 

conveni amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès i les classes s’imparteixen en 

instal·lacions de titularitat municipal (Safarejos i El Mirador). En  ocasions puntuals, els 

alumnes participen en les activitats organitzades a l’edifici principal. 

Des del curs 2016-2017 el centre compta amb el SIEI (Suport Intensiu Educació Inclusiva). Els 

alumnes que pertanyen a aquest grup estan totalment integrats en el funcionament ordinari de 

l’institut.  

Les instal·lacions disposen de tots els espais necessaris per donar una resposta educativa 

adequada en cada moment: laboratoris, tallers, aules d’informàtica, aula de música, idiomes, 

plàstica, pistes esportives, gimnàs, etc. Les aules estan dotades d’equips multimèdia (canons de 

projecció, ordinadors i connexió a internet).  

L’horari marc per als alumnes d’ESO i batxillerat és continuat de 8:00 a 14:35 hores. Al llarg del 

matí hi ha dos esbarjos de 20 i 15 minuts respectivament que  es fan diferenciats per franges 

segons els nivells amb l’objectiu de reduir-ne la conflictivitat i de descongestionar els espais. 

Primera franja: pels alumnes de segon cicle, 3r i 4t d’ESO. 

Segona franja: pels alumnes de 1r cicle, 1r i 2n d’ESO  i batxillerat 

Els dimarts i dijous per la tarda el centre està obert per activitats complementàries per l’alumnat. 

 

Durant els primers anys de funcionament es van desenvolupar diversos projectes educatius, lligats 

a activitats de formació del professorat que han deixat integrades algunes activitats en el 

desplegament curricular: 

 Institut acollit al Pla de Millora 06-09 del Departament d’Ensenyament,  juntament amb el 

projecte  Art-TIC: dotació informàtica per l’aula de plàstica.  

 Projecte d’innovació Punt-Edu: biblioteca i pla lector a primer cicle d’ESO.  

 Projecte d’innovació en llengües estrangeres, optatives en anglès i francès com a segona 

llengua estrangera. 
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 Programa de reutilització de llibres de text per matèries que utilitzen com a suport alguns 

llibres de paper. Es continua al batxillerat. 

 Projecte EduCAT amb ordinadors portàtils. Enguany són propietat de l’alumne i es treballa 

amb la plataforma d’Ensenyament virtual moodle. 

Altres serveis que també s’ofereixen són: armariets (taquilles), pàgina web,  préstec de llibres 

/biblioteca, mediateca, consultes d’infermeria (Programa Salut i Escola), departament d’orientació 

i psicopedagogia.  

 

 L’ORGANITZACIÓ  4.

CRITERIS QUE DEFINEIXEN L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. 

L’estructura organitzativa del centre es defineix pel treball en xarxa i la interrelació  entre els 

diferents òrgans de gestió del centre: 

 Equip directiu 

 Consell de direcció (equip de coordinació) 

 Comissió pedagògica 

 CAD 

 SIEI 

 Departaments 

 Equips docents 

 Claustre de professors  

 

Les funcions de cada òrgan de coordinació i de cada càrrec es defineixen a les NOFC. 

 

LIDERATGE I EQUIPS DE TREBALL 

El lideratge pedagògic recau sobre els diferents càrrecs que treballen de forma coordinada per 

garantir la coherència i el  bon funcionament general que permeti assolir els objectius del centre. 

A més dels equips de treball propis de l’estructura organitzativa, es poden organitzar d’altres en 

funció d’interessos o objectius que es proposin en els plans anuals i dels projectes d’innovació en 

que participi el centre. 
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 OBJECTIUS EDUCATIUS 5.

 

OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE 

 Donar compliment a les lleis vigents en matèria d’educació. 

 Garantir un procés d’educació que asseguri la igualtat de drets i deures de tots els membres 

de la comunitat educativa. 

 Contribuir a la consolidació d’un ensenyament de qualitat tot garantint la igualtat 

d’oportunitats i facilitar la cohesió  social. 

 

 OBJECTIUS GENERALS EN RELACIÓ A L'ALUMNAT PER ALS ENSENYAMENTS OBLIGATORIS 

Segons el DECRET 187/2015, de 25 d'agost estableix els objectius de l’ESO: 

Article 3  

Objectius 

L’educació 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. 
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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. 

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. 

 

OBJECTIUS GENERALS EN RELACIÓ A L’ALUMNAT PER ALS ENSENYAMENTS POST 

OBLIGATORIS 

Segons el DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

del batxillerat: 

El batxillerat és l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té com a finalitat 

proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i 

destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i 

incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior. 

(...) 

Els objectius del batxillerat, així com les competències, es defineixen per al conjunt de 

l’etapa. En cada matèria es descriuen les competències pròpies que cal assolir, així com la 

contribució que fa a l’assoliment de les competències generals del batxillerat, els seus 

objectius, els continguts i els criteris d’avaluació.(...) 
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Des del seu vessant preparatori, el batxillerat ha de procurar l’adquisició de les tècniques i 

els procediments cognoscitius necessaris per poder-se adaptar adequadament a l’inici 

d’estudis posteriors.(...) 

En l’aspecte orientador, el batxillerat ha de facilitar recursos perquè l’alumnat canalitzi les 

seves preferències i capacitats en un marc de referència apropiat i amb l’orientació 

adequada. Des d’aquest punt de vista, les activitats de tutoria, l’opcionalitat curricular, el 

treball de recerca, l’estada a l’empresa, etc., poden interpretar-se com a recursos que, amb 

independència de l’especialitat cursada, serveixen a aquesta funció orientadora. 

 

OBJECTIUS DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ PFI 

El Programa de Formació i Inserció (PFI) d’Auxiliar d’hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració està 

adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el títol de graduat en Educació 

Secundària Obligatòria. Té com a objectiu principal l'acompanyament dels alumnes en el procés de 

transició al món laboral i, alhora, oferir-los la possibilitat de continuar dins el sistema educatiu a 

través de l'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. La seva durada és d'un curs acadèmic i 

s'estructura de la següent manera:  

 Mòduls de Formació Professional: desenvolupament de les competències del perfil 

professional, els continguts de les quals giren al voltant de les tècniques de servei i els 

processos bàsics d'elaboració culinària. També s'hi inclouen continguts en matèria de 

Prevenció de Riscos Laborals (PRL), posant èmfasi en l'anàlisi dels riscos derivats de 

l'activitat del perfil professional que ens ocupa. Es realitzen classes teòriques i pràctiques.  

 Mòduls de Formació General: desenvolupament de les competències bàsiques prenent 

com a objectiu principal preparar de la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà 

(PACFGM). Aquests mòduls inclouen, també, continguts relacionats amb el 

desenvolupament de les actituds correctes i ètiques fonamentals i necessàries per una 

incorporació al món laboral amb garanties.  

 Formació en Centres de Treball: realització de 180 hores de pràctiques professionals amb 

l'objectiu que els alumnes identifiquin l'estructura, l'organització i les condicions de treball 

propis del sector de l'hoteleria i la restauració, condició indispensable per una immediata 

incorporació al món laboral.  

Els alumnes que superen el PFI obtenen una certificació acadèmica i professional que acredita les 

competències professionals adquirides i que els permet realitzar la Prova d'Accés a Cicles 

Formatius de Grau Mitjà amb l'exempció de la part científica i tecnològica entre altres avantatges 

significatius.  
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OBJECTIUS GENERALS EN RELACIÓ AL PROFESSORAT 

 Motivar el professorat perquè participi en el funcionament general del centre. 

 Potenciar el treball en equip a través dels Departaments,  les reunions de tutors, i les 

reunions d’equips docents. 

 Afavorir un bon ambient de treball, de respecte i de convivència que permeti el 

desenvolupament de les capacitats pròpies de cadascú. 

 Facilitar las formació i la millora professional. Afavorir les possibilitats de reciclatge 

professional i la formació continuada com a instruments de millora. 

 Potenciar la participació en projectes, sobretot en aquells que puguin afavorir l’ampliació de 

coneixements específics. 

 

PLA LINGÜÍSTIC 

Pel que fa a l’ensenyament secundari cal tenir en compte el DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel 

qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria, on s’explicita  

el següent en l’article 4.2: 

L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot I ‘alumnat assoleixi 

una sòlida competència comunicativa en acabar I ‘educació obligatòria, de manera que pugui 

utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre 

missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en el projecte 

educatiu. 

El Projecte Lingüístic de centre es fa ressò de tots aquests principis, concretant la seva aplicació en 

un marc plurilingüe i multicultural. És un document annex que forma part del PEC on es 

desenvolupen i expliciten les actuacions que es porten a terme en els diferents cursos i etapes 

educatives.  
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 EL CURRÍCULUM  6.

Des del curs 2015-2016 és d’aplicació el que s’estableix en el  DECRET 187/2015, de 25 agost, 

d’Ordenació dels Ensenyaments de l’ESO. 

Aquest decret s’adapta a les necessitats del centre i s’adequa als projectes desenvolupats i queda 

dissenyat tal i com es detalla. 

 

CRITERIS D'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

Atenent el Capítol II de la LEC i en el marc de l’autonomia dels centres educatius, els criteris que 

regeixen cada centre en l’organització pedagògica han de contribuir al compliment dels principis 

del sistema educatiu i han de fer possible:  

 La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi 

d’inclusió.  

 El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social 

i laboral, i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l’acció educativa.  

 La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al centre 

educatiu. 

 L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, per mitjà de 

l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de 

l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de l’excel·lència.  

 La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat.  

 L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits de 

convivència i el respecte a l’autoritat del professorat.  

 La implicació de les famílies en el procés educatiu.  
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E1 normatiu centre E2 normatiu centre E3 normatiu centre

MATÈRIES E1 E1 MATÈRIES E2 E2 MATÈRIES E3 E3
Llengua catalana 3 3 Llengua catalana 3 3 Llengua catalana 3 3

Llengua castellana 3 3 Llengua castellana 3 3 Llengua castellana 3 3

Llengua estrangera 3 3 Llengua estrangera 4 4 Llengua estrangera 3 3

Matemàtiques 3 3 Matemàtiques 4 4 Matemàtiques 4 4

CN biologia i geologia 3 3 CN biologia i geologia CN biologia i geologia 2 2

CN:  física i química CN:  física i química 3 3 CN:  física i química 2 2

ciències socials 3 3 ciències socials 3 3 ciències socials 3 3

Educació física 2 2 Educació física 2 2 Educació física 2 2

Música 2 2 Música

Visual i plàstica 2 2 Visual i plàstica

Tecnologia 2 2 Tecnologia 2 2 Tecnologia 2 2

religio o cultura i valors ètics *1 1 religio o cultura i valors ètics *1 1 treball comunitari 

Tutoria 1 1 Tutoria 1 1 religio o cultura i valors ètics * 1

Optativa pla lector *2 1 Optativa pla lector *2 1 Tutoria 1 1

treball de síntesi treball de síntesi treball de síntesi

Optatives quatrimestrals 2 2 Optatives 2 2 Optatives 2 3

TOTAL 30 30 TOTAL 30 30 TOTAL 30 30

*s'impartiran en la franja d'optatives, 1 trimestre  una 

de les dues

2 2

entre E3 i E4

*1 : s'impartira en la franja d'opatives   :                                                 

2h /setm quatrimestral = 1h semt curs

*1 : s'impartira en la franja d'opatives   :                                                 

2h /setm quatrimestral = 1h semt curs

*2: hora de lectura comptabilitza com 1 hora 

d'optativa, equival a una optativa anual i serà 

avaluable

*2: hora de lectura comptabilitza com 1 hora 

d'optativa, equival a una optativa anual i serà avaluable

APLICAT 2015-2016APLICAT 2015-2016 APLICAT 2016-2017

2 2

ORGANITZACIÓ DE PRIMER A TERCER D'ESO.  

 

L'assignació horària setmanal de caràcter general de les matèries de primer a tercer curs de 

l'educació secundaria obligatòria és la següent:  

 

 

 

 

  Desdoblaments 6.1.1.

Els desdoblaments dels grups són d'una sessió setmanal de classe en les matèries següents:  

 Tecnologia  

 Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia; Física i Química  

 Llengua Estrangera  

 Matemàtiques (només a tercer d'ESO)  

Aquestes opcions metodològiques no exclouen altres organitzacions possibles que el centre pugui 

dissenyar en funció de l’organització de cada curs.  Es podran incrementar l’assignació d’hores de 

desdoblament en les àrees instrumentals per la millora de l’assoliment de les competències 

bàsiques, així com en les matèries que en funció dels resultats obtinguts o de les dinàmiques 

específiques es consideri a cada curs. Aquestes opcions quedaran descrites en els plans anuals 

corresponents. 
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ORGANITZACIÓ DE QUART CURS D'ESO 

L’assignació horària setmanal de les matèries de 4t curs de l'educació secundària obligatòria és la 

següent: 

Matèries Comunes, 4t ESO Hores setm. 

Llengua catalana i literatura 3 

Llengua Castellana i Literatura 3 

Llengua estrangera 3 

Ciències Socials: geografia i història 3 

Matemàtiques 4 

Educació física 2 

Religió o cultura i valors ètics  1 

Tutoria 1 

Projecte de recerca *1 

Servei Comunitari  *2 

Matèries optatives  10 

TOTAL HORES 30 

 

*1 Sense assignació horària. 

*2 El Servei Comunitari es pot implementar a  3r o 4t d’ESO. 

 

 Distribució de matèries optatives  6.1.2.

La tria de matèries optatives suposa també la tria entre dos itineraris – A i B - amb currículums 

diferenciats. L’itinerari A està orientat als alumnes que vulguin cursar cicles formatius després de 

l’ESO, i l’itinerari B als alumnes interessats en cursar el batxillerat. Tot i això, haver cursat 

qualsevol dels dos  itineraris no tanca la possibilitat d’escollir una de les dues opcions al finalitzar 

l’ESO. 

Aquesta organització queda definida en el quadre següent: 

MATÈRIES OPTATIVES 4 ESO SEGONS ITINERARIS 

ITINERARI A (cicles formatius) 

 

ITINERARI B (batxillerat) 

Experimentals 2 h. Matèries 

d’itinerari 

Física i química 3 h. 

Tecnologia 3 h. Llatí (cultura clàssica) 2 h. 

Plàstica 2 h     

Informàtica 3 h. Optatives Triar-ne una entre 3 h. 

TOTAL 10 h. Biologia  

 Francès  

Triar-ne una entre 2h. 

Tecnologia  

Plàstica  

Francès  

  

TOTAL 10 h. 
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 Desdoblaments 4 ESO 6.1.3.

Segons marca el currículum, s’organitzarà el desdoblament d’una sessió setmanal de classe en la 

matèria Llengua Estrangera.  

Amb l’objectiu de millorar els resultats de les proves de competències bàsiques d’aquesta matèria, 

o d’altres (en funció dels resultats obtinguts cada curs) i segons l’organització i la distribució 

d’hores anuals generals, es podrà l’incrementar del nombre d’hores de desdoblament que es 

concretarà en els plans anuals corresponents. 
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CURRÍCULUM BATXILLERAT 

A primer i segon curs és  vigent el DECRET 142/2008, de 15 de juliol pel qual s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments de batxillerat.  

 Matèries del Batxillerat 6.1.4.

Cal cursar diferents matèries que tindran en total una assignació horària de 30 hores . 

• Matèries comunes: matèries obligatòries per a tots els alumnes. 

• Segons modalitat cal cursar quatre matèries :  (16 hores) 

 Matèries comunes d’opció (matèria obligatòria per a cada modalitat). 

 Matèries de modalitat (defineixen pròpiament cada modalitat).  

 Matèries específiques (complementen el currículum).  

 

La concreció del disseny curricular per a cada curs es farà públic a l’hora de formalitzar la 

preinscripció pel batxillerat. L’oferta de matèries específiques i /o de modalitat es podrà adaptar o 

modificar en funció de l’organització general del centre i dels recursos disponibles.  

Un cop tancat el procés de preinscripció i matrícula, i en funció del número de preinscripcions la 

direcció es reserva el dret d’anul·lar alguna de les matèries ofertades inicialment. 

Les sol·licituds de  canvi de modalitat i/o matèries escollides en el moment de la matrícula per part 

de l’alumnat només s’atendran al llarg del primer mes lectiu del curs vigent, segons marca la 

normativa. Caldrà presentar una instància adreçada a la direcció del centre que haurà d’aprovar-

ne el canvi.  

 

 Desdoblaments 6.1.5.

S’organitzaran els desdoblaments marcats en la normativa vigent i si els recursos del centre ho 

permeten, s’intentarà incrementar l’assignació d’hores de desdoblament en matèries 

instrumentals i de llengua estrangera. 

Així mateix, en funció de la tria de modalitats i de les matèries amb opcionalitat, on poden quedar 

agrupament d’alumnes amb ratios molt elevades, per damunt de la ràtio oficial es podran 

incrementar l’assignació d’hores per desdoblaments en aquestes matèries. 
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 L'AVALUACIÓ I LA PROMOCIÓ 7.

 

AVALUACIÓ ESO 

Els criteris d’avaluació i promoció de curs queden determinats per la normativa vigent : ORDRE 

EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen els procediments i els documents i 

requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO,  i ORDRE ENS/ 56/2012, 8 de març que modifica 

alguns articles de l’anterior. Així com en les orientacions de les instruccions d’inici de cada curs. 

L’avaluació és continuada i diferenciada per matèries, fonamentada en l’observació sistemàtica de 

l’assoliment dels continguts i de les competències bàsiques concretades en les programacions de 

cada matèria. Es tindrà en compte el progrés individual de cada alumne en funció de les seves 

capacitats. 

 Activitats d’avaluació  7.1.1.

Poden ser diverses: proves escrites o orals, treballs escrits, exposicions orals, exercicis de classe, 

treballs o exercicis pràctics (apunts, dossiers, experiments, exercicis pràctics etc.) i podran ser 

diferenciades en funció de les adaptacions a l’aula efectuades per respondre a l’atenció de la 

diversitat de l’alumnat. 

Els alumnes tenen l’obligació de guardar fins a final de curs totes les activitats i documents que 

formen part del seu procés d’avaluació que el professorat els hagi retornat (proves escrites, 

treballs, quaderns de pràctiques, documents elaborats en format digital, etc.). Així mateix, tot el 

material i registres d’avaluació que tingui el professorat han de romandre en el centre fins al curs 

següent. 

 Qualificació de l’avaluació 7.1.2.

Les qualificacions tindran en compte totes les activitats del procés d’ensenyament aprenentatge i 

l’assoliment de les competències bàsiques, així com altres factors fonamentals pel seguiment de 

l’avaluació continua de l’alumnat, com l’assistència, la puntualitat, l’actitud, l’interès, l’esforç, el 

treball, la participació i el treball diari a l’aula, el treball en grup, l’acompliment dels terminis de 

lliurament de treballs, etc. 

Al llarg del curs es lliuraran a les famílies quatre butlletins de notes d’avaluació continua: avaluació 

inicial, primera avaluació, segona avaluació i tercera avaluació. 

Al  mes de juny es lliurarà el butlletí de l’avaluació final ordinària, on es concrearà les mesures de 

promoció per al curs següent. En els casos d’alumnes amb matèries pendents en aquesta  

avaluació, es concretaran les mesures de recuperació per l’avaluació extraordinària del mes de 

setembre. Així mateix es poden proposar activitats d’estiu de consolidació d’aprenentatges pels 

alumnes amb avaluació positiva. 

Al mes de setembre es lliurarà el butlletí d’avaluació extraordinària pels alumnes amb matèries 

pendents al juny. 
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 Recuperació de les avaluacions. 7.1.3.

Després de cada avaluació cada departament didàctic establirà mecanismes per tal de recuperar 

els continguts que no s’hagin assolit tant de les matèries comunes com de les optatives. 

Aquests mecanismes hauran d’ajudar a resoldre les dificultats que presentin els alumnes respecte 

les matèries no superades mitjançant activitats de reforç i suport. La recuperació d’una avaluació 

no ha de consistir només en la superació d’una prova donat que cal tenir en compte l’avaluació 

contínua. 

Aquestes activitats poden ser:  realització d’exercicis de reforç, repetició d’exercicis, lliurament de 

treballs específics,  exposicions orals, proves que es poden realitzar fora de l’horari habitual, etc. 

(dimarts o dijous tarda). 

La nota de la recuperació d’una avaluació pendent apareixerà en el butlletí de notes de l’avaluació 

següent i es tindrà en compte a l’hora d’atorgar la qualificació d’avaluació final ordinària. 

 

 Activitats extraordinàries d’avaluació de setembre 7.1.4.

Per la recuperació de les matèries no superades en l’avaluació final ordinària del mes de juny, 

s’organitzaran proves extraordinàries d’avaluació en els primers dies del mes de setembre. 

Les proves extraordinàries d’avaluació de cada matèria les ha d’elaborar i qualificar el 

departament didàctic corresponent. Al juny, el professorat que ha intervingut durant el curs, ha de 

deixar preparades les proves, en previsió de possibles canvis de destinacions de professorat per al 

curs següent. 

Aquestes proves han d’estar d’acord amb la programació dels currículums dels quals en són 

responsables. No tenen perquè tenir el mateix format per a tot l’alumnat i es dissenyaran en 

funció de les atencions a la diversitat i de les adaptacions realitzades al llarg del curs. 

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 durant el curs, de les activitats de 

recuperació que s’hagin proposat realitzar al llarg de l’estiu i de la prova extraordinària del mes de 

setembre. La nota final no pot consistir solament en la superació d’aquesta prova. 

En la sessió d’avaluació final extraordinària, l’equip docent ha de prendre les decisions definitives 

respecte el pas de curs o superació de l’etapa de l’alumnat. 
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 Pas de curs  7.1.5.

ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen els procediments i els documents 

i requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO,  i ORDRE ENS/ 56/2012, 8 de març que modifica 

alguns articles de l’anterior. 

 Article 12 
 Pas de curs 

 
12.1 En finalitzar cadascun dels 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 o alumna, tenint en compte la seva 
evolució general en relació amb les competències bàsiques i l’assoliment dels objectius en 
les diferents matèries.  
 
12.2 L’alumne/a passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèries 
cursades o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim. Ha de repetir curs si té 
avaluació negativa en tres matèries o més. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir el 
pas al curs següent d’un alumne/a amb tres matèries suspeses quan l’equip consideri que 
això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de 
recuperació i que aquest pas de curs beneficiarà la seva evolució personal i acadèmica. 
Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent 
presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor o tutora serà diriment. 
 
12.3 Si escau, es comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en 
diferents cursos. 
 
Article 12.4 (modificat Ens/56/2012, de 8 de març)  
Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs de l’alumnat, excepcionalment, de 
manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la 
superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de 
l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de recuperació i de 
progrés en els cursos posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim 
de dos terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió. La decisió de l’equip 
docent de modificar la qualificació d’alguna matèria es pot aplicar tant en l’avaluació final 
ordinària com en la extraordinària, però es limita fins a un màxim de dues matèries les que 
poden ser objecte de modificació en el conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al 
llarg d’un curs escolar. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a 
l’acta d’avaluació amb un asterisc.” 
 
12.5 L’alumne/a que en finalitzar el curs escolar no compleixi els requisits per passar de curs 
ha de romandre un any més en el mateix curs. Es pot repetir el mateix curs un sol cop, i dos 
cops com a màxim dins l’etapa. Excepcionalment es pot repetir dos cops el quart curs si no 
se n’ha repetit cap en cursos anteriors de l’etapa. 
 
12.6 L’alumnat té dret a cursar l’educació secundària obligatòria en els centres ordinaris 
fins als divuit anys complerts en l’any natural en què finalitza el curs. 
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Article 13 
Mesures de suport i reforç en el pas de curs 
 
13.1 L’equip docent ha d’establir mesures de reforç i suport en la programació del curs 
següent per a l’alumnat que passi de curs sense haver superat totes les matèries. Aquestes 
mesures no poden consistir simplement en la superació d’una prova. 
 
13.2 Els alumnes que no passin de curs han de romandre un any més en el mateix curs. 
Aquesta mesura haurà d’anar acompanyada d’un pla específic personalitzat, orientat a 
superar les dificultats detectades en el curs anterior. 
 
13.3 Si l’equip docent hagués decidit que algun alumne/a amb necessitats educatives 
específiques seguís un pla individualitzat, serà escolaritzat en el curs i grup que, atenent la 
proposta educativa que se li formuli, s’hagués determinat en el pla corresponent. 
 
13.4 Dels cursos en què l’alumne/a segueixi un pla individualitzat, cal deixar-ne constància 
en l’historial acadèmic de l’alumne/a. 

 

 Recuperació de les matèries pendents del curs anterior 7.1.6.

Pels alumnes que passin de curs amb alguna matèria pendent després de l’avaluació 

extraordinària del mes de setembre, caldrà establir mesures de suport i reforç al llarg el curs 

següent per l’assoliment dels continguts corresponents. Aquestes mesures no poden consistir 

simplement en la superació d’una prova. 

Tenint en compte l’avaluació contínua i l’avaluació per competències, l’equip docent considerarà si 

els alumnes recuperen les matèries pendents de cursos anteriors quan aproven aquestes durant el 

curs, o quan superen les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO. 

 

 Acreditació de l’etapa (4t D’ESO)   7.1.7.

El referent per analitzar l'assoliment dels objectius generals de l'etapa per part de cada alumne 

seran els criteris bàsics següents, que resumeixen aquests objectius, d'acord amb les finalitats de 

l'etapa: 

 Haver assolit el grau de comprensió i d'expressió, oral i escrita, en català i en castellà 

necessari per a la incorporació a la vida social i professional. 

 Saber utilitzar les eines matemàtiques necessàries en situacions i problemes de la vida 

quotidiana. 

 Disposar dels elements bàsics de comprensió del món en els seus aspectes científic, social, 

tècnic i artístic. 

 Haver aconseguit el creixement personal necessari per viure d'una manera autònoma en les 

dimensions: individual i social. 
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 Superació de l’etapa i títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria: 7.1.8.

Article 14 

Superació de l’etapa i títol de graduat en educació secundària obligatòria 

 

14.2.- L’alumnat que en finalitzar l’educació secundària obligatòria hagi assolit les 

competències bàsiques i els objectius de l’etapa obté el títol de graduat/graduada en 

educació secundària obligatòria. 

 

14.3.- L’alumnat que hagi superat totes les matèries de l’etapa obté el títol de 

graduat/graduada en educació secundària obligatòria. L’equip docent, considerant la 

maduresa de l’alumne/a i el seu grau d’assoliment de les competències bàsiques, així com 

les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne o alumna que té una o dues i, 

excepcionalment, tres matèries no superades, obtingui el títol. A aquests efectes es 

comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. 

Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip 

docent presents. En qualsevol cas, per obtenir el títol de graduat/graduada en educació 

secundària obligatòria cal haver assolit la capacitat d’utilitzar normal-ment i correctament 

les dues llengües oficials a Catalunya. 

(Cada professor/a pot emetre un únic vot, amb independència del nombre d'àrees que 

imparteixi a l'alumne/a. Els vots en blanc i les abstencions tenen en aquest càlcul els 

mateixos efectes que el vot negatiu.) 

“Article 14.4 (ENS/ 56/2012 que modifica l’anterior) 

”Per fer efectives les decisions sobre superació de l’etapa de l’alumnat, excepcionalment, de 

manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la 

superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de 

l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de progrés en estudis 

posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels 

membres de l’equip docent presents en la sessió. La decisió de l’equip docent de modificar la 

qualificació d’alguna matèria, es pot aplicar tant en l’avaluació final ordinària com en la 

extraordinària, però es limita fins a un màxim de dues matèries les que poden ser objecte de 

modificació en el conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al llarg d’un curs escolar. 

La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un 

asterisc.” 

14.5.- Per a l’obtenció del títol, l’avaluació de l’alumnat que cursi un programa de 

diversificació curricular ha de tenir com a referent l’assoliment de les competències bàsiques 

i els objectius de l’etapa, i també els criteris d’avaluació específics del programa. 

14.6.- A l’alumnat que no obtingui el títol de graduat/graduada en educació secundària 

obligatòria se li ha d’expedir un certificat d’escolaritat, on han de constar els anys 

d’escolarització, les matèries cursades i les qualificacions obtingudes. 

14.7.- Els centres docents han d’organitzar anualment proves per superar les matèries 

pendents d’avaluació positiva per a aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de 
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graduat en educació secundària obligatòria i hagin superat l’edat màxima de permanència 

a l’etapa. S’hi poden presentar, en els dos anys següents a la finalització dels estudis, 

alumnes amb un màxim de cinc matèries pendents d’avaluació positiva. 

 

En finalitzar l’etapa: 

 Tots els alumnes rebran un document orientador per tal de fer les recomanacions 

pertinents sobre quins són les sortides acadèmiques o professionals més adients en cada 

cas. Aquest document tindrà caràcter confidencial i no prescriptiu. 

 Els alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria amb 

alguna matèria suspesa i que vulguin cursar estudis postobligatoris, especialment de 

batxillerat, amb més garanties d’èxit, al mes de juny també s’orientaran amb activitats 

d’estiu que els permetin assolir els continguts mínims d’aquestes matèries.  

 Pels alumnes de segon cicle d’ESO que s’han pres totes les mesures d’atenció a la 

diversitat, reforç, avaluació i recuperació i han resultat insuficients, l’equip docent pot 

proposar la seva escolarització en unitats d’escolarització compartida (UEC). 
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AVALUACIÓ BATXILLERAT 

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 

batxillerat. 

Article 18 

Avaluació 

1. L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i diferenciada segons les 

matèries, tenint en compte els diferents elements del currículum.  

2. L’equip docent, integrat pel professorat del grup d’alumnes i coordinat pel professor o 

professora que exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés 

d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin, i valorar l’evolució de l’alumne/a 

en el conjunt de les matèries i la seva maduresa acadèmica en relació amb els objectius del 

batxillerat, així com, al final de l’etapa, les seves possibilitats de progrés en estudis 

posteriors.  

3. Cada professor o professora ha d’aportar informació sobre el procés d’aprenentatge de 

l’alumnat en la matèria o matèries que imparteixi.  

4. L’equip docent, en la valoració dels aprenentatges dels alumnes, adopta les decisions per 

consens. En cas de no arribar-hi, s’ha de fer per les majories que es determinin per a cada 

cas. Cada professor o professora de l’equip pot emetre un únic vot, amb independència del 

nombre de matèries que imparteixi. El vot del/de la tutor/a serà diriment en cas d’empat.  

5. La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent, coordinada pel professor o 

professora que exerceix la tutoria, per intercanviar informació i adoptar decisions sobre el 

procés d’aprenentatge de l’alumnat. També poden participar en les sessions d’avaluació 

altres professors o professores amb responsabilitats de coordinació pedagògica i altres 

professionals que intervinguin en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat.  

6. Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part del 

professorat del procés d’ensenyament cal fer, almenys, una sessió d’avaluació trimestral.  

7. En les sessions d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions que consideri 

pertinents respecte a les actuacions necessàries per facilitar el procés d’aprenentatge de 

l’alumnat.  

8. La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup 

d’alumnes, aixecar l’acta del desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i vehicular 

l’intercanvi d’informació amb els pares, mares o representants legals dels i les alumnes, 

quan correspongui.  

9. El professorat ha d’avaluar tant els aprenentatges de l’alumnat com els processos 

d’ensenyament i la pròpia pràctica docent. Un dels elements d’aquesta anàlisi del 

professorat el constitueixen els resultats de les sessions d’avaluació.  
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Article 19 

Avaluació final del curs  

1. El professor o la professora de cada matèria decideix, al final del curs, si l’alumne/a ha 

assolit les competències i n’ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els 

criteris d’avaluació. 

 2. En el cas de les matèries de l’àmbit de llengües, l’avaluació inicial de cada matèria 

comptabilitza de manera explícita l’expressió oral.  

3. Els resultats de l’avaluació de cada matèria s’expressen mitjançant qualificacions 

numèriques compreses entre zero i deu sense decimals, de manera que es consideren 

superades les qualificacions iguals o superiors a cinc.  

4. Amb posterioritat a l’avaluació inicial del curs, el centre ha de realitzar les proves 

extraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, de les matèries suspeses, que 

es regularan per la normativa corresponent.  

 

Article 20 

Pas de curs 

1. Els alumnes i les alumnes passen al segon curs quan han superat totes les matèries de 

primer curs o tenen avaluació negativa en dues matèries com a màxim.  

2. L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s’ha de 

matricular de les matèries pendents del curs anterior. Els centres han d’organitzar les 

consegüents activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents.  

 

Article 21 

Permanència d’un any més en el mateix curs  

1. Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més en el 

primer curs, el qual han de tornar a cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació 

negativa és superior a quatre.  

2. Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs i tinguin avaluació negativa en tres 

o quatre matèries poden optar per repetir el curs complet o matricular-se de les matèries de 

primer amb avaluació negativa i ampliar aquesta matrícula amb dues o tres matèries de 

segon sempre que no coincideixin amb matèries de primer curs no superades. El centre 

educatiu ha d’orientar l’alumne/a en aquesta selecció. L’alumnat menor d’edat ha de tenir 

l’autorització dels pares, mares o qui n’exerceixi la tutoria legal per a aquest règim 

acadèmic singular.  
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3. L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries 

es pot matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les ja superades.  

4. Els alumnes i les alumnes que hagin de repetir curs i tinguin superat el treball de recerca 

o que tinguin superada l’estada a l’empresa o n’hagin obtingut l’exempció, no els han de 

repetir. 

 

Article 22 

Flexibilització de la durada del batxillerat  

Per tal d’afavorir l’èxit escolar, els centres poden flexibilitzar el nombre de matèries que 

l’alumnat hagi de cursar cada any, de manera que pugui optar a cursar les matèries de 

batxillerat que preveu aquest Decret amb menys quantitat de matèries per curs. Els centres 

educatius han d’establir els criteris i valorar, a partir de l’avaluació inicial de l’alumnat, la 

conveniència d’aquesta via per a determinats alumnes, via que en qualsevol cas ha de ser 

voluntària i tenir l’acceptació de les persones interessades i del respectiu pare, mare o 

representant legal, en cas que siguin menors d’edat. En tot cas, la proposta acadèmica ha 

d’anar acompanyada d’una proposta curricular adaptada a les necessitats educatives de 

l’alumne/a. El Departament d’Educació ha d’establir el procediment per tal de fer efectiva 

aquesta flexibilització. 

 

Article 23 

Títol de batxiller  

1. Els alumnes i les alumnes que cursin satisfactòriament el batxillerat en qualsevol de les 

seves modalitats reben el títol de batxiller, que té efectes laborals i acadèmics.  

2. Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels 

dos cursos.  

3. D’acord amb el que estableix l’Article 50.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’educació, l’alumnat que finalitzi els ensenyaments professionals de música i dansa obté el 

títol de batxiller si supera les matèries comunes del batxillerat. 
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  LA INCLUSIO I LA DIVERSITAT I LA CONVIVÈNCIA 8.

LA INCLUSIÓ I LA DIVERSITAT 

Quadre resum del  DECRET 150/2017,de 17 d’octubre , de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu. 

Reptes i oportunitats del decret: 

 De l’escola inclusiva al sistema educatiu inclusiu 

 Atenció educativa de tot l’alumnat i en totes les etapes: itineraris personalitzats 

 Escolarització de tots els alumnes en centres ordinaris 

 Responsabilitat compartida: administració, comunitat educativa i centres. Participació de les famílies en tots 
els processos 

 Projectes educatius: treball en equip de tots els professionals, formació i lideratge distribuït 

 Personalització de l’aprenentatge en entorns flexibles amb opcions variades i respostes ajustades 

 Mesures i suports planificats en diferents graus d’intensitat 

 Avaluació de les necessitats de tot l’alumnat: talents i capacitats 

 Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu: detecció i resposta educativa 

 Nous recursos intensius per atendre els alumnes en l’etapa obligatòria i post-obligatòria: continuïtat 
formativa 

 Centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos al sistema 

 Xarxa de suports a la inclusió + Mapa territorial de recursos: centres, serveis educatius, serveis sociosanitaris 
i socioculturals… 

 Coordinació interdepartamental entre les institucions: equitat i sostenibilitat 

 Avenç en polítiques, cultures i pràctiques educatives inclusives 

El Decret té per objecte garantir que tots els centres educatius siguin inclusius mitjançant: 

 l’establiment de criteris que orientin l’organització i la gestió dels centres 

 l’ordenació de mesures i suports per a l’atenció educativa i per a la continuïtat formativa de tots i cadascun 
dels alumnes 

 la diversificació de l’oferta de serveis dels centres d’educació especial per esdevenir, també, centres 
d’educació especial proveïdors de serveis i recursos 

(Tots els alumnes s’escolaritzaran en centres ordinaris. Les famílies podran sol·licitar excepcionalment 
l’escolarització del seu fill/a en un centre d’educació especial) 

Funcions i compromisos compartits: 

Administració educativa: 

 Proporcionar models i orientacions de propostes educatives inclusives que donin resposta a tot l’alumnat 

 Garantir la sectorització i la coordinació dels serveis educatius i els sociosanitaris 

 Garantir la implicació i la corresponsabilitat de la comunitat educativa i la coordinació de tots els agents 
educatius 

 Garantir els recursos necessaris, personals, metodològics i tecnològics, per als centres i els serveis educatius 

 Garantir les condicions d’accessibilitat dels centres docents 

 Elaborar el mapa territorial de recursos personals i materials per a la planificació estratègica 

Centres educatius 

 Disposar d’un projecte educatiu de centre que fomenti i garanteixi una atenció educativa inclusiva i de 
qualitat per a tots els alumnes 

 Constituir la Comissió d’Atenció a la Diversitat 

 Actuar de manera preventiva i proactiva i detectar les necessitats dels alumnes 

 Dissenyar entorns d’aprenentatges flexibles que ofereixin opcions variades per donar una resposta ajustada 
a les necessitats dels alumnes 

 Adequar les mesures i els suports a les característiques dels alumnes 

Famílies 

 Col·laborar i participar activament amb el centre educatiu 

 Participar en el procés de detecció de necessitats i en l’avaluació psicopedagògica 

 Conèixer les propostes per atendre les necessitats específiques de suport educatiu de l’infant o jove 

 Compartir els objectius del pla de suport individualitzat (PI) 

 Col·laborar en el procés de planificació d’itineraris personalitzats i flexibles, per a una formació al llarg de la 
vida 

 Valorar les opcions d’escolarització i participar en les transicions educatives 
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Mesures i suports 

 Mesures i suports universals: Accions preventives i proactives per a tots els alumnes en tots els entorns 

 Processos d’acció tutorial i orientació  

 Personalització dels aprenentatges  

 Organització flexible del centre  

 L’avaluació formativa i formadora 
 

 Mesures i suports addicionals. Accions flexibles, temporals i preventives per a l’atenció específica als 
aprenentatges 

 El suport del mestre d’educació especial i del professor d’orientació educativa 

 El suport escolar personalitzat (SEP)  

 Els programes intensius de millora (PIM)  

 Les aules d’acollida  

 El suport lingüístic i social  

 Els programes de diversificació curricular  

 Els projectes específics de suport a l’audició i llenguatge  

 Les aules hospitalàries, l’atenció domiciliària i els hospitals de dia 

Mesures i suports intensius Accions d’alta intensitat i llarga durada en atenció a les singularitats individuals  

 Els suports intensius a l’escola inclusiva (SIEI)  

 Els centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSiR)  

 Els programes d’aula integral de suport (AIS)  

 Els suports intensius a l'audició i el llenguatge (SIAL) 

 Les unitats d’escolarització compartida (UEC) 

 El suport del personal d’atenció educativa 

 Els programes de noves oportunitats (PNO) 

 L’atenció directa dels professionals dels CREDA, del CREDV 

Planificació de mesures i suports universals addicionals 

 Detecció de necessitats: professors – família-Comissió d’atenció a la Diversitat (CAD) 

 Avaluació psicopedagògica:  
         -Equips d’assessorament i orientació psicopedagògics, serveis educatius específics i també orientadors 
a l’ESO 

                           -Identificar i avaluar les necessitats específiques de suport educatiu en context 
                           -Informe de Reconeixement: El Pla de suport Individualitzat (PI) recull les valoracions i la presa de 
decisions dels  equips docents, amb participació de la família i l’alumne sobre la planificació de mesures, actuacions i 
suports per donar resposta a situacions singulars de determinats alumnes en tots els contextos. 

Mesures, suport i orientació (Post-Obligatòria) 

 Finalització de l’ESO sense títol  

 Formació professional i ensenyaments de règim especial  

 BATXILLERAT 

 ESENYAMENT D’ADULTS 

                              Oferta coordinada 
                              Itineraris personalitzats  
                              Itineraris formatius específics (IFE)  
                              Adaptacions curriculars  
                              Programes i centres de noves oportunitats              
                              Continuïtat formativa  
                              Itineraris flexibles 
 

Treball en Xarxa: Els centres i la comunitat educativa s’organitzen en xarxa per donar resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes i acompanyar-los al llarg de tot el seu itinerari formatiu 

 Comunitat educativa 

                        -Famílies i alumnes  

 Recursos del centre 

                     -Equip directiu i equip docent, Personal d’atenció educativa (PAE),  
                        -Aules d’acollida, Aules integrals de suport(AIS),  
                        -Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 
                        -Estratègies metodològiques i didàctiques 
                        -Suport intensius a l’escolarització inclusiva (SIEI),  
                        -Suport escolar personalitzat (SEP) 
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 Serveis educatius 

              -Equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP) 
               Centre de recursos pedagògics (CRP) 
                Centre de recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE) 
                Camps d’aprenentatge (CdA) 
                Equips de llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) 
                Centre de Recursos Específics per a la Discapacitat Visual (CREDV) 
                Centre de Recursos Específics per a la discapacitat auditiva (CREDA) 
               -Centre de Recursos Específics per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC) 
                Centre d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) 
 

 Recursos del departament d’ensenyament, entorn i comunitat 

       -Inspecció d’Educació 
       -Formació permanent 
       -Aules en centres dependents de justícia juvenil 
       -Atenció domiciliaria 
       -Ajuntament 
       -Ajuntament, serveis socials 
       -Entitats i serveis del barri i poble 
       -Aules en centres de la EAIA, DGAIA 
       -Aules hospitalàries i Hospital de dia per a adolescents (HdA) 
       -CDIAP-CSMIJ 
       -Entitats conveniades i serveis contractats 
       -Universitats 

 

Tenint en compte els principis d’inclusió del decret vigent, l’atenció a la diversitat s’organitza 

segons els diferents nivells d’aprenentatge de l’alumnat i les seves necessitats educatives, amb 

l’objectiu de garantir l’assoliment de les competències bàsiques i els coneixements necessaris per 

assolir les diferents etapes educatives. 

L’alumnat, segons els que es determini a la CAD  (Comissió d’atenció a la diversitat) ,  serà atès 

fonamentalment en el nivell que més s’adeqüi al seu perfil, tot i que aquests nivells 

s’interrelacionen per tal de mantenir el principi d’inclusió en tot moment.  

L’estructura general en el centre  es concreta en tres nivells: 

 Mesures universals: adaptacions de les matèries i aplicacions dels plans individualitzats, PI, 

a l’aula ordinària (ESO i batxillerat) 

 Grups PIM, 1r i 2n d’ESO 

 Grups  GR, 3r i 4t d’ESO 

 SIEI (ESO) 

 

  CAD 8.1.1.

La CAD té  l’objectiu de planificar i fer el seguiment de les actuacions que es duguin a terme per 

atendre la diversitat de necessitats educatives de tot l’alumnat . El desplegament de les funcions i 

qui en forma part està detallat  a les NOFC II del centre. 
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 Mesures i suports universals : adaptacions de les matèries i aplicacions dels PI a l’aula 8.1.2.

ordinària ( ESO i batxillerat) 

En  aquests primer nivell d’atenció es poden fer adaptacions a l’aula en les matèries que es requereixi 

segons les dificultats i les capacitats de cada alumne. S’aplicaran els plans individualitzats que concreten les 

estratègies metodològiques i /o didàctiques que han de garantir l’assoliment dels continguts i les 

competències del nivell corresponent. 

En el cas de l’alumnat que presenti  trastorns de l’aprenentatge com TDHA o dislèxia, els PI concretaran 

l’aplicació dels protocols i les estratègies corresponents en cada cas. 

 

  PIM (1r i 2n d’ESO) 8.1.3.

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2014, per la qual es donen instruccions per a l’organització del Programa 

intensiu de millora (PIM) adreçat a l’alumnat de primer i segon curs d’educació secundària obligatòria en els 

centres educatius públics. 

El Programa intensiu de millora (PIM) és una mesura específica i temporal d’atenció a la diversitat als 

instituts, adreçat a alumnat de primer i segon d’ESO, per promoure la millora i el reforç de les 

competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (català i castellà) i de l’àmbit matemàtic, tot intensificant la 

dedicació horària lectiva dels alumnes en aquests àmbits i aplicant metodologies que afavoreixin un 

aprenentatge més personalitzat i adequat a les seves necessitats educatives.  

El PIM s’adreça als alumnes de primer i segon curs d’ESO amb un baix nivell d’assoliment de les 

competències bàsiques en l’educació primària o que presenten dificultats generalitzades d’aprenentatge 

que poden dificultar l’assoliment dels objectius del primer o segon curs de l’ESO. El PIM es planteja com a 

mesura flexible d’atenció a la diversitat i això suposa que la participació en el PIM està subjecte als criteris 

d’admissió al programa que elabora la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD).  

El PIM ha de permetre organitzar grups flexibles, amb un mínim de 10 alumnes, amb una organització de 

continguts i matèries del currículum diferent a la que s’estableix amb caràcter general, així com una 

metodologia específica i més personalitzada, en què s’ha de prioritzar l’assoliment de les competències 

bàsiques necessàries per seguir amb garanties d’èxit els primers cursos de l’ESO.  

Per a cada alumne del PIM l’organització ha de ser prou flexible per permetre que si l’alumne acredita que 

ha assolit els objectius previstos i les competències pròpies del programa abans de la seva finalització, es 

podrà incorporar íntegrament al seu grup ordinari. De la mateixa manera, tot i que la incorporació 

d’alumnat al PIM es farà normalment a l’inici de curs, també es pot incorporar alumnat al PIM en qualsevol 

moment del curs, tenint en compte el que s’estableix en els apartats 2.2 i 2.3.  

L’avaluació dels alumnes que cursen el PIM té com a referent les competències bàsiques de l’educació 

primària i els objectius del primer o segon curs de l’educació secundària obligatòria, així com els criteris 

d’avaluació específics del programa.  

D’acord amb el que estableix l’Article 6.3 de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es 

determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació 

secundària obligatòria, el centre ha d’elaborar el Pla Individualitzat, PI,  per a cada alumne que cursa el 

programa, que ha de constar en el seu expedient acadèmic.  
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 Grups GR (3r i 4t d’ESO) 8.1.4.

Els alumnes que integren els grups GR o grups de reforç  cursen programes de diversificació 

curricular que tenen com a finalitat afavorir que l’alumnat pugui 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. 

 Perfil de l'alumnat 

o Alumnes amb NEE. (dictamen d’escolarització fet per  l’EAP). 

o Alumnes de la SIEI que ho requereixin. 

o Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 

o Alumnes d’incorporació tardana al nostre sistema educatiu.  (No tenim aula d'acollida) 

o Alumnes que, arran de dificultats en el procés d’aprenentatge en la primera etapa escolar, 

acumulen una mancança considerable de comprensió, expressió, raonament... 

o Alumnes que, sense que en un principi haguessin de tenir mancances en l’aprenentatge, 

s’hi han vist abocats arran de situacions personals o escolar desafavorides. 

 

Per la incorporació a aquest grups caldrà realitzar una entrevista amb els pares i acceptació d’entrada al 

grup reduït i signar el  document d’incorporació al recurs. 

 

S’organitza un  grup per nivell format entre 10-12 alumnes en funció de les  necessitats del nivell. Això 

suposa una reducció de la ràtio del grup ordinari en les àrees instrumentals. Estructura oberta. 

 

 Acció tutorial 

Cada grup té assignat un tutor en el grup reduït que es coordina amb el tutor del grup ordinari. Les 

entrevistes amb els pares, si és possible, es fan conjuntes.  

S’intentarà que el tutor del grup reduït  sigui el mateix al llarg de tota l’etapa. Els alumnes i les famílies 

valoren molt positivament aquest fet  perquè el tutor esdevé  una persona de referència al centre. 

 

El tutor de grup reduït porta a terme una acció tutorial intensiva que garanteix els següents aspectes: 

 Seguiment del procés ensenyament - aprenentatge de totes les àrees  

 Elaboració i seguiment del PI on cal  la  coordinació amb el professorat de l'equip docent de nivell 

de cada matèria.   

 Valoració de les necessitats de les adaptacions a l’aula en matèries cursades en el grup ordinari i en 

fa el seguiment 

 Valoració de la idoneïtat de  l’adjudicació de les matèries optatives 

 Orientació acadèmica i professional al finalitzar l'etapa. 

 Contactes periòdics  amb les famílies  mitjançant entrevistes amb adaptació a l’horari sol·licitat, 

correu electrònic i altres recursos digitals 
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 Coordinació amb agents externs: reforç escolar de l'ajuntament, serveis socials, EAP (Equips 

d’Atenció Psicopedagògica), servei de psicologia de l’ajuntament, unitat de psiquiatria infantil i amb 

professionals dels reforços externs privats. 

 Seguiment de la inclusió en el grup ordinari en sortides, celebracions, tallers de tutoria, treballs de 

síntesi i altres activitats desenvolupades en aquest grup. 

 

 

 Metodologia  

En els grups reduït s’impartiran les àrees instrumentals i altres matèries en funció de les hores disponibles 

en l’organització general del centre. No sempre és necessari l’adaptació significativa, però sí l’adaptació 

metodològica. Es reduirà el nombre de professors del grup per un millor seguiment de l’alumne.  

 

 

 Avaluació i seguiment 

Es fan reunions periòdiques per valorar  la continuïtat d’aquests alumnes en el grup GR o la  incorporació al 

grup ordinari. 

Si l’ alumne fa absentisme injustificat, no treballa a classe, no aprofita el recurs , o la seva actitud no és 

l’adequada, se li dona una oportunitat de fer un canvi d’actitud a través d’un contracte pedagògic i 

entrevista amb la família. 

 

 PROFESSORAT QUE INTERVÉ 

El professorat que atén majoritàriament aquest recurs és del departament d’orientació, i el professorat 

destinat al centre per atenció a la diversitat (llocs “k”) que ha gestionat aquest recurs des dels seus inicis. 

Segons la seva formació és capaç d’atendre aquest alumnat en diferents àrees i porta a terme l’acció tutorial 

específica per a aquests grups al llarg de tota l’etapa. 
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 SIEI 8.1.1.

El recurs de Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva facilita l'atenció educativa i promou la 

participació en entorns escolars ordinaris als alumnes amb discapacitats intel·lectuals i del 

desenvolupament. 

Han de donar suport als professors del grup ordinari mitjançant l'elaboració de materials específics 

o adaptats que facilitin la participació d'aquests alumnes en les activitats generals del grup i la 

concreció d'estratègies per fer possible la seva participació a l'aula ordinària 

Els professionals assignats també han de treballar d’acord amb el departament d’orientació per 

donar suport a l’orientació i detecció de possibles casos d’alumnat amb trastorns no diagnosticats 

o  en casos que es requereixi donat el perfil d’alumnat amb dificultats. 

El treball del departament d’orientació serà coordinat entre tots els professionals que atenguin 

alumnat del SIEI, PIM i grups GR. 

Concretament, el recurs SIEI està compost per quatre professionals del centre, dins del 

departament d’orientació, que proporcionen suport i acompanyament continuat, durant tota la 

jornada escolar, a l’alumnat assignat.  

Té com a objectiu: 

 Planificar la seva presència al centre 

 Possibilitar la seva participació a l’aula ordinària 

 Aconseguir resultats en el seu procés d’aprenentatge 

Què es fa? I com es fa? 

 Aplicar el Pla d’acollida a l’alumnat nou: 

Ajudar-los a que es situïn ràpidament i coneguin els diferents espais  d’ús del centre 

perquè entenguin i comprenguin les normes de compliment  general i comú per a 

tothom. 

Ajudar-los a organitzar el material i la feina fins que adquireixen els hàbits de 

funcionament del centre. 

 Atenció directa a alumnes 

 Acompanyament, adaptacions, suports…. 

 Col·laborar amb el tutor, professorat especialista i l’EAP per: 

Elaborar el Pla Individualitzat (PI,…) 

Elaborar  i consensuar materials que facilitin l’aprenentatge i participació d’aquests 

alumnes en les activitats del grup ordinari 

 Acompanyar a l’alumnat en la seva participació en les activitats del seu grup-classe 

Formular propostes d’adaptació de grup per als alumnes SIEI 

 Ajudar als alumnes: 

En els desplaçaments dins i fora de l’aula 

En el maneig de les situacions socials del dia a dia 

Autonomia personal 

 Acompanyament en: 
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Entrades i sortides al recinte escolar 

Esbarjos 

Canvis de classe 

Sortides culturals, viatge final de curs, Crèdit de Síntesi, Setmana Cultural, 

excursions,… 

 

 Oferir espais d’acompanyament: 

A les famílies perquè puguin expressar les seves inquietuds 

Als alumnes per facilitar-los la interacció entre tots els alumnes del centre sense 

exclusió 

Criteris que tenim en compte en el procés d’ensenyament i aprenentatge 

 Donar funcionalitat al que ensenyem i aprenem 

 Prioritzar les competències bàsiques 

 Diversificar metodologies (quadernets i dossiers, treballs per projectes, ús de les eines TIC-

TAC, aprenentatges-servei, llibres de lectura fàcil, metodologies col·laboratives -

cooperatives, treball manipulatiu,…) 
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LA CONVIVÈNCIA. PLA DE CONVIVÈNCIA 

Amb l’objectiu general d’afavorir i millorar la convivència entre els integrants de tota la comunitat 

educativa del centre,  es planifiquen i porten a terme un seguit d’actuacions que es detallen a les 

NOFC III del nostre centre.  

En aquest document també es desenvolupa l’aplicació dels Articles 24 i 25 del Decret d’Autonomia 

de centres (DECRET 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius) per fer front a 

situacions que alterin la convivència i la disciplina al centre. 

 Mecanismes i fórmules per a la promoció de la convivència  8.1.2.

La finalitat d’aquestes mesures serà garantir un bon clima de convivència en el centre, 

indispensable per portar a terme qualsevol projecte educatiu, basat en el respecte entre tots els 

membres de la comunitat escolar. Treballar en aquestes condicions garanteix l’assoliment dels 

objectius educatius i afavoreix la imatge externa del centre. 

 

 Realitzar activitats diverses com sortides fora del centre i festes i celebracions en el centre. 

 Fomentar la participació en activitats esportives i de joc a l’hora dels esbarjos. 

 Incloure activitats en el PAT  que fomentin la convivència. 

 Realització d’activitats extraescolars per les tardes. 

 

 

 Mecanismes i fórmules per a la prevenció de conflictes 8.1.3.

Aquestes mesures s’han d’encaminar en tractar la prevenció de l’aparició de conflictes i la seva 

resolució amb caràcter educatiu i corrector, per davant de les mesures pròpiament sancionadores. 

Cal potenciar la resolució amb el diàleg i la mediació, reforçar el caràcter educatiu dels processos i 

les mesures aplicades. Les mesures correctores i sancionadores caldrà graduar-les en funció de les 

accions realitzades. 

 

Així mateix, caldrà buscar la cooperació entre les famílies per tal d’afavorir al màxim la convivència 

en el centre i consensuar les mesures a aplicar en cada cas. 

 

Mecanismes per la prevenció de conflictes: 

 

  Confeccionar els  grups heterogenis segons les informacions de les escoles de procedència 

per 1r d’ESO i dels equips docents per la resta de nivells tenint en compte aspectes de tipus 

relacional i social. 

 Organitzar els  esbarjos en dues franges diferenciades per 1r i 2n cicle d’ESO per evitar 

conflictes i gestionar millor els espais. 

 Realitzar  activitats del PAT per cohesionar el grup classe. 

 Informar de les normes de convivència del centre en les tutories. 

 Informar sobre l’ús responsable de les noves tecnologies (xarxes socials) reforçada per una 

sessió a càrrec dels  Mossos d’Esquadra. 
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 ACOLLIDA,  TUTORIA I ORIENTACIO 9.

L'ACOLLIDA  

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa en 

funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat educativa per fer-los partícips 

dels projectes que s’hi desenvolupen. 

 

  L’acollida dels alumnes nous al centre 9.1.1.

Després del procés de preinscripció,  els alumnes admesos al centre que comencen 1er d’ESO fan 

una visita a l’institut durant el mes de maig-juny amb la seva escola de primària. Aquest primer 

contacte els ajuda a prendre consciència del nou context i facilitat la seva incorporació al centre al 

setembre.  

Els membres de l’equip directiu, juntament amb les coordinacions, fan entrevistes a les famílies 

dels  nous alumnes de 1er d’ESO. L’objectiu és obtenir informació dels alumnes per tal de: 

 Garantir la seva integració en el centre. 

 Obtenir informació acadèmica i personal de l’alumne. 

 Crear un vincle família-escola. 

 Informar a les famílies del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament 

(carta de compromís). 

Si s’incorporen alumnes d’altres nivells educatius, un membre de l’equip directiu realitza una 

entrevista individual amb l’alumne i la família abans de que comenci el curs. El  tutor del grup 

s’encarregarà de l’acollida i la integració en el grup classe. 

 

 L’acollida d’alumne nouvingut 9.1.2.

L’atenció a l’alumnat nouvingut es concreta en el Pla d’Acollida (PA) de centre i està adreçat a 

alumnes nouvinguts a Catalunya, sigui de la resta de l’Estat o d’un país estranger i té en compte els 

principis de l’educació i integració sociocultural i s’ha d’assumir per tots els components de la 

Comunitat educativa. Recull el conjunt d’activitats i actuacions que el tutor d’acollida porta a 

terme per tal d’afavorir el coneixement de les llengües catalana i castellana així com la integració 

social de l’alumnat nouvingut.  

Per portar a terme el pla d’acollida, caldrà tenir en compte els recursos materials, organitzatius i 

humans de què disposa el centre per assegurar-ne la viabilitat.  

Els aprenentatges instrumentals han de ser la base de les activitats educatives durant el P.A. 

L’aprenentatge de la llengua té una gran vàlua integradora, ja que el primer objectiu és que puguin 

relacionar-se  i comunicar-se dins l’àmbit escolar.  
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Aquest Pla comporta no únicament un marc de coherència de l’actuació del Centre sinó també 

una garantia de que l’alumne rebi els ajuts necessaris per incorporar-se plenament a les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge, en el temps més breu possible. 

És tasca de cada professor d’àrea fer les adaptacions necessàries a fi de que l’alumne pugui seguir 

el desenvolupament de l’assignatura, oferint-li ajuts per superar les dificultats que es presentin i 

valorar els seus progressos.  

 

Un altre aspecte important del PA i del treball educatiu posterior és la relació amb les famílies. 

Aquestes  han d’estar informades del sistema educatiu català, de l’horari escolar, i de tots els 

aspectes  referents a l’acolliment del seu fill en l’àmbit escolar. És convenient establir una 

coordinació entre el Centre Educatiu, els Serveis de Benestar Social de l’Ajuntament i d’altres 

estaments oficials amb les famílies, a fi de poder donar resposta a les diferents situacions i 

necessitats que es poden presentar . 

 

 OBJECTIUS DE LA TUTORIA 

La tutoria, com a funció pròpia de la docència, ha de “contribuir al desenvolupament personal i 

social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral”, com indica l’Article 15 del 

DECRET 102/2010, d’autonomia de centres, i, per tant, aquesta acció docent ha de tenir garantits 

l’espai i el temps específics per treballar el currículum de manera que afavoreixi l’aprenentatge i el 

desenvolupament de l’autonomia i la formació integral de l’alumne.  

En aquest sentit, cal treballar la tutoria com un conjunt d’activitats educatives interrelacionades 

destinades a l’entrenament i l’hàbit de les competències següents: 

 Aprendre a ser un mateix (amb confiança, responsabilitat, seguretat, autoconeixement, 

constància i autoestima). 

 Aprendre a ser autònom (a partir de la cura d’un mateix i de l’entorn, de participar i 

orientar-se en la presa de decisions en l’espai i en el temps). 

 Aprendre a aprendre (amb hàbits de treball, pautes d’estudi, capacitat d'esforç, disciplina, 

atenció, reflexió, escolta activa, pensament divergent, crític i creatiu).  

 Aprendre a comunicar-se (a partir de l’expressió de les pròpies emocions, sentiments, 

necessitats i idees, capaç de conversar en grup per construir, tenint en compte la 

comunicació verbal però també la no verbal). 

 Aprendre a viure junts (a partir de les relacions amb els altres, el treball de cooperació, la 

comprensió i interacció amb la realitat social, i el valor i respecte per les diferències). 
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 Organització de la tutoria 9.1.3.

 

Cada grup classe té assignat un tutor de grup classe amb qui tenen assignada una hora lectiva 

setmanal a l’ESO. Al batxillerat es combina amb les matèries comunes. 

 

Els tutors es reuneixen periòdicament amb el coordinador de nivell per tal de valorar les activitats 

del PAT que cal desenvolupar, d’acord amb els objectius previstos, com també els problemes o les 

qüestions que van sorgint en la pràctica diària.  

 

En funció de l’estructura organitzativa del centre es podran nomenar  tutors individuals per donar 

suport al tutor de grup i encarregar-se de fer el seguiment d’alguns alumnes que per diferent 

motius necessiten un recolzament més individual.  

 

 

 Pla d’acció tutorial 9.1.4.

La concreció del Pla d’Acció Tutorial (PAT) és una atribució de la coordinació pedagògica i s’elabora 

juntament amb els coordinadors de cicles, després d’avaluar el funcionament del curs anterior.  I 

es du a terme conjuntament amb els tutors i els equips docents. Entenem que el PAT és una tasca 

col·lectiva i no una feina que queda sols en mans dels tutors. 

La tutoria és el marc adient per debatre i analitzar diferents conflictes o problemes que puguin 

inquietar els adolescents en un moment concret i el PAT ha de ser prou flexible per acomodar-s’hi. 

La temporització, per tant, es defineix en concret al llarg del curs.   

 

Les activitats s’agrupen en tres blocs segons el seu objectiu:  

 Activitats amb l’alumnat. 

 Activitats  amb l’equip docent . 

 Activitats amb els pares. 

La temporització d’aquestes activitats es programa a l’inici de curs  però es revisa periòdicament ja 

que  moltes de les activitats amb els alumnes depenen d’elements externs al centre (xerrades, 

assistència a actes, tallers) i no es poden determinar a inici de curs. D’ altres depenen de situacions 

que es van produint al llarg del curs.  
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ORIENTACIÓ 

 

Les actuacions per l’orientació acadèmica i professional es desenvolupem principalment a 3r i 4t 

d’ESO a traves del Departament d’orientació, la coordinació pedagògica, la coordinació de 2n cicle 

d’ESO, i els tutors. S’estableix un pla d’acció tutorial on s’inclouen les actuacions específiques per 

treballar l’orientació. 

A 3r d’ESO el gruix de les activitats del PAT per l’orientació es porten a terme a finals del 1r 

trimestre i durant el 2n trimestre. L’objectiu d’aquesta orientació es poder fer la tria d’itinerari  a 

4t d’ESO amb més informació per poder prendre la decisió més adequada. 

Les activitats estan orientades a l’autoconeixement de l’alumnat  (es realitzen tests 

d’autoconeixement, Wisk, Holland... ) per determinar quines  són  les seves destreses i capacitats. 

Amb els resultats obtinguts de les diferents activitats,  tenint en compte la valoració de l’equip 

docent i els resultats acadèmics de l’alumne, s’elabora un informe final d’orientació d’itinerari per 

4t d’ESO que es fa arribar a les famílies.  Aquest informe no és prescriptiu donat que la decisió 

final respecte l’elecció d’itinerari recau sobre les famílies. 

Així mateix les activitats del PAT també donen a conèixer les sortides acadèmiques més 

immediates a la seva realitat. 

 

A 4t d’ESO les activitats del PAT s’orienten al coneixement de l’oferta de de les possibles sortides 

acadèmiques postobligatòries. Es faciliten recursos digitals com a suport per la recerca 

d’informació i l’autoconeixement, es poden fer visites a centres que imparteixin especialitats de 

formació professional , (CFGM, PFI) o el batxillerat artístic , o es poden  organitzar xerrades en el 

mateix institut. 

L’objectiu fonamental de l‘orientació a 4t d’ESO es que l’alumnat i les famílies puguin decidir amb 

la màxima informació possible respecte les sortides acadèmiques després de l’ESO . 

Així mateix, s’elabora el consell orientador, un instrument bàsic que reforça i complementa 

l’informe elaborat a 3r d’ESO per poder prendre aquesta decisió amb tota la informació possible 

respecte les capacitats, habilitats i interessos de l’alumne. 

 

L’orientació també segueix al batxillerat, s’organitzen activitats i sortides i es faciliten recursos 

digitals per donar a conèixer l’oferta d’estudis superiors ,  CFGS o graus universitaris. 
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 El consell orientador 9.1.5.

Segons la normativa, en finalitzar quart d’ ESO, el centre posarà a disposició de la família un 

Document Orientador (tal com preveu art. 17 de l’ORDRE 295/2008, de 13 de juny, per la qual es 

determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació 

secundària obligatòria) per a l’alumne sobre les opcions més adequades per al seu futur acadèmic 

i professional, que ha de tenir caràcter confidencial i el seu contingut no pot ser prescriptiu. 

Aquest document orientador ha de contenir els aspectes més rellevants de 

l’aprenentatge competencial de l’alumne al llarg de l’etapa educativa (competències i nivells 

de competència) i, a partir d’aquestes dades, ha de concretar l’orientació i la continuïtat per al seu 

projecte personal. 

Aquest document ha de ser planificat dins l’organització del centre i ha de tenir la finalitat de fer 

compartir, fer col·laborar i assessorar les famílies sobre la presa de decisió del seu fill. 

El consell orientador és l'eina de centre que ajuda a construir i concretar el projecte de vida de 

cada alumne. La finalitat d'aquest instrument pedagògic és registrar, acompanyar i guiar 

l'aprenentatge en cada moment i dimensió de la formació educativa dels alumnes. 

 

Contingut del consell orientador 

El consell orientador conté informació de l'alumne sobre: 

 Competències, desenvolupament i graus. 

 Interessos i participació de l’alumne en el centre. 

 Expectatives acadèmiques, professionals i laborals a curt i mig termini. 

 Adequació de l’elecció. 

 

També inclou: 

 Actuacions realitzades en matèria d’orientació acadèmica i professional. 

 Recomanacions/Proposta de l’equip docent. 

Aquest consell orientador ha de contenir els aspectes més rellevants de l’aprenentatge 

competencial de l’alumne al llarg de l’etapa educativa i registrats, curs per curs, en el full de 

seguiment intern. 

 

 Full de seguiment intern 9.1.6.

El full de seguiment intern té la finalitat d'enregistrar les observacions, decisions i actuacions fetes 

respecte al procés d'aprenentatge de l'alumne; el seu contingut s'actualitza periòdicament d'acord 

amb l'evolució d'aquest procés. 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/consell-orientador/
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/28912511-c99f-422d-8e98-288345d0aa18/ordre_eso.pdf
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El full de seguiment ha d'incloure, entre d'altres, les dades següents: 

 Nivell d'assoliment dels aprenentatges. 

 Mesures de suport a l'aprenentatge rebudes (específiques i/o extraordinàries). 

 Interessos i expectatives de l'alumne. 

 Habilitats de relació i socialització. 

 

El full de seguiment s'ha de conservar en el centre fins que l'alumne finalitzi l'escolarització. Els 

tutors han de guardar en un únic espai (físic o digital) aquests informes, actualitzar-los i posar-los a 

disposició dels altres professors de l'alumne. 

En aquest sentit, cal recollir els acords i compromisos adquirits pel tutor o tutora, la família i 

l'alumne, signats en la part específica addicional de la carta de compromís educatiu. 

Una vegada finalitzat cada curs, els tutors i la resta de professors de l'equip docent, en funció del 

que disposa el full de seguiment, han de valorar la continuïtat o no de les decisions que s'hagin 

pres amb relació a les pràctiques pedagògiques i de les mesures i suports aplicats per atendre les 

necessitats educatives de cada alumne. Aquestes valoracions posteriorment s'han de compartir 

amb l'alumne i amb la família. 
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 LA PARTICIPACIÓ 10.

 

MECANISMES DE PARTICIPACIÓ 

La Llei d’Educació estableix que la comunitat educativa està integrada pels alumnes, mares, pares 

o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés 

d’ensenyament en el centre, personal d’administració i serveis del centre, i la representació 

municipal.  

L’Equip directiu gestiona el funcionament del centre tenint en compte les aportacions i 

suggeriments que els diferents òrgans de coordinació i col·lectius del centre aportin.  

La participació del professorat s’expressa en:  

 Consell escolar  

 Claustre  

 Departaments didàctics o de famílies professionals 

 Equips docents i comissions de treball  

La participació de l’alumnat s’expressa en:  

 Consell escolar 

 Consell de delegats  

La participació dels pares i mares es canalitza via AMPA i també s’expressa en el Consell escolar  

 

 ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ  

 Consell Escolar 10.1.1.

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el 

govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la 

comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, 

etc. 

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells 

temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la 

memòria anual de centre, el pressupost, etc.  

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per 

meitats cada dos anys. 

Les funcions i el desplegament del  funcionament es concreten en les NOFC. 
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  PROJECCIÓ EXTERNA  11.

 

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

La relació amb les famílies ha de ser fluida. Els pares i mares poden participar en la vida de centre 

de formes diverses segons les necessitats que es vagin derivant al llarg del curs, com participant en  

la reutilització de llibres, organització de festes, etc. 

Des de l’Equip directiu s’organitzaran les Jornades de portes obertes i s’atendrà les famílies 

sempre que hi hagi una demanda particular. Els tutors i el professorat en general podran  portar a 

terme entrevistes personals, informes d’orientació acadèmica professional, reunions d’inici de 

curs, i altres demandes. Des de Secretaria es farà l’atenció en gestions derivades dels processos de 

preinscripció i matrícula i d’altres demanades derivades de l’escolarització de l’alumnat. 

La pàgina web del centre és un canal d’informació dels aspectes rellevants que es succeeixin al 

llarg del curs i on s’editaran els avisos importants. 

 

RELACIÓ AMB INSTITUCIONS PÚBLIQUES 

El centre manté relació amb diferent institucions públiques del municipi per tal de col·laborar en 

xarxa per la millora del servei d’atenció a les famílies i a l’alumnat. 

Es treballa amb estreta col·laboració dels Serveis Socials per donar suport a l’alumnat i les famílies  

amb condicions socials desafavorides o que estan seguits pels serveis socials per diferents motius. 

Es treballa amb col·laboració dal CAP per portar a terme el Programa Salut i Escola per atendre 

l’alumnat en el mateix centre i en el CAP per temes de salut. 

Es desenvolupa el PFI d’Auxiliar d’Hoteleria i Serveis de Restauració amb conveni amb 

l’ajuntament, que cedeix les instal·lacions on es porten a terme aquests estudis: cuina dels 

safarejos i aules del Mirador. 

Així mateix, es treballa amb estreta col·laboració dels Serveis Educatius del Departament 

d’Ensenyament de Castellar del Vallès. Els professionals de l’EAP atenen l’alumnat i les famílies 

que ho requereixin. Els professionals del CRP desenvolupen projectes pedagògics i organitzen la 

formació del professorat, els seminaris de coordinació de coordinadors pedagògics, de secretaris, i 

de coordinació primària-secundària.   

Aquesta xarxa de treball també s’estén puntualment a altres institucions en funció de les 

necessitats d’atenció a l’alumnat. Es treballa amb el CSMIJ, CRETDIC, EAIA, DGAIA, etc. 

 

RELACIONS AMB ALTRES CENTRES ESCOLARS 

Una vegada resolt el procés de preinscripció de l’alumnat de 1r d’ESO, els caps d’estudis de les 

escoles  de primària, els tutors de 6è de primària i els professionals de l’EAP es reuneixen  amb el 
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coordinador pedagògic i el coordinador de 1r cicles d’ESO del centre per fer el traspàs 

d’informació de  l’alumnat adjudicat al centre.  

Al mes de juny aquests alumnes visiten el centre acompanyats dels seus tutors per conèixer 

l’institut i fer-los l’acollida inicial.  

Al mes de desembre es fa una devolució als centres de primària per explicar l’adaptació de 

l’alumnat que ha començat 1r d’ESO. 

Puntualment es poden establir relacions de caire didàctic per portar a terme alguns projectes de 

centre en funció del que es desenvolupi en cada curs. 

 

RELACIONS AMB EMPRESES 

La Formació en Centres de Treball (FCT) pretén que l’alumnat del PFI d’ Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i 

Serveis de Restauració prengui contacte amb el món laboral i completi, així, la seva formació 

personal i professional en un context productiu real. El correcte desenvolupament d’aquest 

període de pràctiques requereix un seguiment exhaustiu de l’adaptació de cada alumne al centre 

de treball corresponent així com de les activitats diàries realitzades, motiu pel qual el centre 

educatiu, les empreses col·laboradores i el Departament d’Ensenyament han de treballar de 

manera coordinada.  

El tutor del PFI realitza la cerca d'empreses disposades a acollir alumnes en pràctiques i, un cop 

localitzades, visita les seves instal·lacions per comprovar-ne la idoneïtat. Posteriorment, es 

tramiten una sèrie de documents (veure annex) que s'introdueixen a la base de dades on 

constaran com a empreses homologades per dur a terme la formació pràctica. (veure annex).  

La relació laboral que s'estableix amb les empreses col·laboradores s'efectua mitjançant la 

formalització d'un conveni (veure annex) que ha de ser validat pel Departament d'Ensenyament. 

Un cop validat, se n'imprimeixen tres exemplars que el centre educatiu i l'entitat col·laboradora 

han de segellar i signar amb el consentiment de l'alumne. El qBID és l’aplicació informàtica que 

gestiona els convenis i que permet fer el seguiment telemàtic de la formació.  

Al finalitzar el període d'FCT, el tutor del centre educatiu fa una valoració de l'empresa 

col·laboradora i determina si aquesta és apte o no per seguir formant alumnes en pràctiques. 

Aquesta avaluació es fa seguint uns paràmetres objectius i subjectius que tenen a veure amb la 

planificació de les activitats diàries, el seguiment dels aprenentatges i el compliment dels terminis 

d'avaluació entre d'altres factors que, a parer del tutor, puguin ser determinants.  

 

PREMIS I CONCURSOS.  

Es promou la participació de l’alumnat en concursos tant a nivell de zona ( exposició de Treballs de 

Recerca de Batxillerat) com a nivell més general de les convocatòries que arribin al centre. 
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 L'AVALUACIÓ INTERNA DE L'INSTITUT 12.

 INDICADORS DE PROGRÉS 

Al final de cada curs es revisen i s’avaluen tots els processos i objectius de centre per determinar el 

grau d’acompliment dels objectius i el grau de millora. Els indicadors més importants que 

s’analitzen són els següents:  

 

1. Indicadors de resultats acadèmics:  

 Resultats interns:  

 Índex d’aprovats per nivell i promoció a l’ESO, Batxillerat i PFI   

 Índex de graduats en ESO i Batxillerat;  

 Resultats d’inserció (FP).  

 Resultats de proves externes:  

 Proves de Competències Bàsiques a 4t ESO,  

 Resultats proves accés a la Universitat.  

 

2. Indicadors de context:  

 Demanda d’escolarització, absentisme, abandonament, satisfacció de la 

comunitat educativa (alumnat, famílies i personal que treballa al centre).  

3. Indicadors de processos d’aula:  

 Activitats / metodologies  

Al Pla Anual de cada curs acadèmic, es detallen els objectius estratègics desplegats per 

millorar: 

o els resultats educatius: 

o la cohesió social  

o la reducció de l’abandonament escolar prematur   

o la gestió organitzativa del centre.    

Per tal d’aconseguir la millora d’aquests quatre blocs, s’analitzen les necessitats de centre, 

s’identifiquen els punts febles o els processos a millorar i finalment es proposen una sèrie 

d’estratègies que es despleguen en un conjunt d’activitats. La persona responsable de cada 

activitat en fa el seguiment i valora el grau de millora de la mateixa a final de curs. Tota la 

informació queda recollida en la “fitxa de seguiment” que s’inclou en la memòria anual de 

final de curs.  

 

4. Indicadors de processos de centre:  

 Planificació i lideratge (aplicació de les activitats previstes al Projecte de 

Direcció), Convivència, Acollida.  

 

 


