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1. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

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

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

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

2. L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

L’ordenació del currículum de l’educació secundària obligatòria s’estableix d’acord amb un model            
d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial i en el marc d’un sistema que preveu              
l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat com la principal eina per afavorir la continuïtat               
formativa en els ensenyaments postobligatoris.  

La finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les competències clau que             
permeti a tots els/les alumnes:  

a) Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la             
interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.  

b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de              
pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials            
relatives a:  

- L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les            
competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves            
tecnologies i de la comunicació audiovisual.  

- La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals,             
religiosos i artístics, en particular aquells elements que permetin un coneixement i            
arrelament a Catalunya.  

- La sensibilitat artística i la creativitat.  

- La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones.  

- El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.  

- La resolució de problemes de la vida quotidiana, la convivència i l’exercici responsable             
de la ciutadania.  

- L’hàbit lector com a eina bàsica per accedir i construir coneixement i desplegar el              
potencial personal.  
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3. OBJECTIUS GENERALS 

L’ESO ha de contribuir al desenvolupament de les habilitats i les competències que permetin              
l’alumnat: 

a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres,              
entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets               
humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina             
com a base indispensable per a un aprenentatge responsable i eficaç per aconseguir un              
desenvolupament personal equilibrat.  

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells.                
Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.  

d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els                 
altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i              
resoldre els conflictes pacíficament.  

e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la iniciativa              
personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir             
responsabilitats.  

f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i                 
d’altres cultures en un marc de valors compartits, fomentant l’educació intercultural, la            
participació en el teixit associatiu del país, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.  

g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de            
la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país.  

h) Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió orals, una           
expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua catalana, en llengua            
castellana i, en el seu cas, en aranès; i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica,                
així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.  

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.  

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. 
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4. DISTRIBUCIÓ CURRICULAR 

  
CURSOS I MATÈRIES 1r 2n 3r 4t 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 3 

Llengua castellana i literatura  3 3 3 3 

Llengua estrangera (anglès) 3 3 (+1) 3 4** 

Matemàtiques  3 3 (+1) 4 4 

Ciències: biologia i geologia 2 (+1) - 2 - 

Ciències: física i química - 2 (+1) 2 - 

C. socials, geografia i història 2 (+1) 3 3 3 

Tecnologia 1 (+1) 2 2 - 

Educació física 2 2 2 2 

Educació visual i plàstica 1 (+1) 2 - - 

Música 1 (+1) - 2 - 

Religió / Cultura i valors ètics  1 1 (1) 1 1 

Matèries optatives (projectes) (2) (2) (2) 9 

Tutoria 1 1 1 1 

Total hores setmanals 30h 30h 30h 30h 

* En les hores marcades entre () es realitzen els projectes interdisciplinars. 
** En la quarta hora d’anglès de 4t s’imparteix el projecte Thanks God it’s Friday! 

 

A 4t d’ESO l’alumnat ha de cursar tres matèries optatives de 3 hores setmanals cadascuna triant-ne                
una de cada franja: 

FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3 

Tecnologia 

Filosofia 

Visual i plàstica 1 

Arts escèniques 

Informàtica 

Música 

Física i química 

Emprenedoria  

Francès 

Cultura clàssica 

Biologia i geologia 

Visual i plàstica 2 
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Treball per projectes 

Per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant el centre treballa               
algunes matèries del currículum de manera interdisciplinària i globalitzada, afavorint l’aprenentatge           
competencial de l’alumnat. 

A través del treball per projectes, fomentem la transversalitat dels coneixements, la diversificació             
d’activitats, estratègies i materials, la investigació i l’aprenentatge per descobriment, l’aplicació dels            
coneixements apresos en altres contextos, la realització d’activitats que fomentin la comunicació i             
el debat, la connexió amb els interessos i les necessitats del nostre alumnat, etc.  

Les matèries que participen amb una assignació horària concreta o en la seva totalitat en el treball                 
per projectes estan marcades en la taula anterior.  
 
Treballs de síntesi (1r-3r ESO) i Projecte de recerca (4t ESO) 

L’eix temàtic dels treballs de síntesi és Sabadell i la seva història. 

1r ESO: Coneixem la nostra ciutat i el seu passat. El món ibèric. 

2n ESO: Coneixem la nostra ciutat i el seu passat. El món medieval. 

3r ESO: Coneixem la nostra ciutat i el seu passat. La revolució industrial. 

4t ESO: El tema serà escollit per l’alumnat sota el guiatge del professorat. 

5. L’AVALUACIÓ 

5.1. LES SESSIONS D’AVALUACIÓ 

Per tal que l’equip docent pugui valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament               
del procés d’ensenyament, el centre fa les sessions d’avaluació següent: 

● Una sessió d’avaluació inicial 

● Una sessió trimestral de seguiment 

● Una sessió d’avaluació final ordinària a final de curs 

● Una sessió d’avaluació final extraordinària al setembre. 

El tutor/a ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup d’alumnes, aixecar-ne               
acta, fer-hi constar els acords presos i transmetre la informació pertinent de manera             
individualitzada a les famílies i alumnat. 

Després de cada sessió d’avaluació, el centre lliura un informe d’avaluació a les famílies. 

5.2. L’AVALUACIÓ FINAL (ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA) 

L’avaluació final ha de ser diferenciada per a cadascuna de les matèries del currículum, encara que                
s’imparteixin agrupades en àmbits o en projectes globalitzadors, i per a cadascun dels àmbits              
transversals. 
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L’assoliment de les competències del curs de les matèries amb continuïtat dins l’etapa i dels àmbits                
transversals comporta l’assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors.  

Pel que fa a les altres matèries, el centre organitza activitats adreçades a millorar els nivells                
competencials no assolits. L’avaluació d’aquestes activitats ha de quedar reflectida en les actes de              
curs següent. 

A fi de garantir la coherència dels processos d’avaluació entre els diferents grups del centre, un                
membre de l’equip directiu o una persona designada per aquest s’incorpora a la sessió d’avaluació               
final amb veu però sense vot. 

Per a l’alumnat que en l’avaluació final ordinària no hagi assolit els nivells competencials establerts,               
es proposen activitats d’aprenentatge destinades a assolir-los i el centre organitza l’avaluació            
extraordinària. Opcionalment es pot proposar activitats a la resta d’alumnes per consolidar els             
nivells competencials assolits. 

Després de la valoració de les activitats i les proves extraordinàries, l’equip docent es reuneix en                
una sessió d’avaluació final extraordinària.  

En la sessió d’avaluació final extraordinària, vistos els resultats obtinguts per cada alumne/a, l’equip              
docent pren les decisions definitives respecte al grau d’assoliment de les competències (sempre             
igual o superior al de l’avaluació ordinària) i el pas de curs o la superació de l’etapa. 

Qualificacions 

Per expressar els resultats dels aprenentatges de l’alumnat i el grau d’assoliment de les              
competències s’utilitzen qualificacions qualitatives, que són: 

- no assoliment (NA) 

- assoliment satisfactori (AS) 

- assoliment notable (AN) 

- assoliment excel·lent (AE) 

En el cas de l’alumnat que excepcionalment no cursi una matèria d’acord amb el seu PI, s’indica                 
sense qualificació (SQ). 

El Treball de Síntesi, el Projecte de Recerca i el Servei Comunitari s’avaluen amb relació a les                 
competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals que hi intervenen; per               
tant, no s’avaluen amb una qualificació específica. La informació sobre la seva realització s’inclou en               
les actes en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA). 

A l’efecte del càlcul de la qualificació mitjana o quan calgui qualificació numèrica, les equivalències               
són les següents: NA = 1, AS = 2, AN = 3 i AE = 4. 

Quan l’alumne supera l’ESO, la qualificació mitjana de l’etapa s’obté com a mitjana aritmètica de les                
qualificacions numèriques de les matèries cursades, calculada amb tres decimals. Inclou les            
qualificacions de totes les matèries comunes, les dels àmbits transversals i una única qualificació de               
la matèria o matèries optatives. El resultat es multiplica per 2,5 per obtenir un valor màxim de 10,                  
arrodonit a dos decimals. 

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

Per calcular la qualificació mitjana, també cal tenir present que: 
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- L’assoliment de les competències de les matèries i dels àmbits transversals del curs             
comporta l’assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors. La nova            
qualificació per als cursos anteriors és ara assoliment satisfactori (AS). 

- Si malgrat no haver assolit el nivell competencial d’una matèria o àmbit transversal del curs               
acadèmic actual, sí que s’ha assolit el d’un nivell anterior, cal fer constar a l’acta assoliment                
satisfactori (AS) per aquest nivell anterior, indicant a continuació el número del curs a que               
correspon (1, 2 o 3). Aquesta nova qualificació és la que s’ha d’utilitzar per calcular la                
mitjana. 

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

- Les matèries convalidades o sense qualificació no s’han de tenir en compte per al càlcul de                
la qualificació. 

En les actes de qualificacions de cada curs, hi estan presents tots els àmbits de l’etapa, tant si                  
l’alumne/a cua matèries d’aquell àmbit com si no.  

En cas que la qualificació corresponent una matèria o àmbit transversal sigui NA, cal especificar el                
darrer nivell competencial assolit de l’etapa, indicant la qualificació que tenia (AS, AN o AE) i a                 
continuació el número del curs (1, 2 o 3). 

Constància de les mesures d’atenció a l’alumnat a les actes de qualificacions i proposta de               
mesures per al curs següent 

A les actes de qualificacions de l'avaluació final es fa constar les mesures d’atenció a l’alumnat que                 
ha rebut cada alumne/a i la proposta de mesures per al curs següent: 

- PI: pla de suport individualitzat 

- PI*: pla de suport individualitzat que identifica que l’alumne/a ha estat avaluat amb criteris              
d’avaluació corresponents a cursos anteriors o posteriors, d’acord amb els criteris específics            
del seu PI 

- Sim.: alumne que simultaneja estudis d’ESO amb música, dansa o educació física 

- PIM: pla intensiu de millora 

- EC: escolarització compartida amb altres tipus de centres 

- (-): l’alumne/a no ha estat objecte de cap adaptació 

- PDC: programa de diversificació curricular 

5.3. EL PAS DE CURS 

L’alumnat passa de curs quan ha assolit els nivells competencials establerts.  

L’equip docent pot decidir el pas al curs següent d’un alumne/a amb nivells competencials no               
assolits quan consideri que té bones expectatives de millora i que el pas de curs és positiu per a la                    
seva evolució acadèmica i personal. En aquest cas, l’equip docent dona indicacions personalitzades             
que inclouen les mesures i recomanacions que han de permetre a l’alumne/a assolir els nivells               
competencials corresponents a aquell curs. En alguns casos pot comportar un PI. 
La repetició de curs es considera una mesura excepcional. Es pot repetir el mateix curs un sol cop i                   
dos cops com a màxim dins l’etapa si no s’ha repetit a l’educació primària. 
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A l’acta de qualificacions cal fer constar la informació següent: 

- SÍ: accedeix al curs següent havent superat el curs 

- SD: accedeix al curs següent d’acord amb el pla de suport individualitzat 

- SL: accedeix al curs següent per impossibilitat legal de repetir ( opció no possible a 4t) 

- No: no accedeix al curs següent 

5.4. LA SUPERACIÓ DE L’ETAPA I EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN ESO 

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

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

L’alumne/a que en finalitzar l’etapa no obtingui el títol pot romandre un any més a quart. De                 
manera excepcional, un alumne/a pot repetir dues vegades 4t d’ESO si no ha repetit en cursos                
anteriors. 

L’alumnat que hagi cursat l’ESO i no obtingui el graduat rep un certificat d’escolaritat en què consta                 
la data d’inici i de finalització dels estudis, les matèries cursades i les qualificacions obtingudes, així                
com el consell orientador. 

El centre organitza anualment poves per a l’alumnat que no hagi superat 4t d’ESO i hagi superat                 
l’edat màxima de permanència a l’etapa, d’acord amb el procediment establert pel Departament             
d’Ensenyament. 

5.5. L’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT AMB PLA DE SUPORT INDIVIDUALITZAT (PI) 

L’alumnat amb un PI s’avalua segons els criteris d’avaluació establerts en el seu pla. Aquests criteris                
estan consensuats per tot l’equip docent, i la família i l’alumne n’han de ser coneixedors. 

En l’acta de qualificacions de l’avaluació final (ordinària i extraordinària), hi ha de constar la frase:                
“Ha estat avaluat/da en funció del seu pla de suport individualitzat”. 

L’alumnat nouvingut, com la resta d’alumnes del centre, han de ser avaluats trimestralment, de les               
matèries que hagi cursat durant el trimestre. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de cada             
alumne/a i la decisió sobre el pas de curs es duen a terme en relació amb els objectius del seu PI: 

Una avaluació positiva del PI no sempre comporta una acreditació sistemàtica de l’etapa. En acabar               
l’ESO, l’equip docent ha de valorar la idoneïtat de l’obtenció del títol de graduat en ESO de                 
l’alumne/a, tenint en compte els indicadors següents: 

- Assoliment dels objectius i les competències de l’etapa. 

- Maduresa personal i possibilitats de progrés. 

- Orientació de l’alumne/a vers els itineraris formatius posteriors. 

Per acreditar l’etapa, l’alumne/a ha d’assolir els criteris d’avaluació establerts en el seu PI i els                
criteris d’acreditació establerts pel centre amb relació als objectius i les competències de l’etapa. 
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