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1.- INTRODUCCIÓ 

 

El Projecte Curricular d’un centre (PCC) és, bàsicament, un conjunt de decisions 

compartides per tot el professorat del centre que parlen del què, com i quan, 

ensenyar i avaluar als seus alumnes. Aquestes decisions concreten els principis 

psicopedagògics del Projecte Educatiu de centre (PEC) i les prescripcions de 

l’Administració educativa. 

El PCC és una eina cabdal per a la presa de decisions, per a la millora de la qualitat  

de l’ensenyament, per a la formació permanent i per a la dotació al centre d’un 

document que permeti registrar les decisions i l’evolució pedagògica al llarg dels 

anys. 

Normativa de referència: 

 

 Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 

BOE 10-12-2013.

 DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundària obligatòria.

 Decret 142/2008, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

 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.

 Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació 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.

 RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2015, per la qual s’estableixen les 

instruccions sobre el procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per 

al curs 2015-2016.

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=701354&amp;language=ca_ES
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2.- OBJECTIUS 

 

2.1.- EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

L’article 3 del DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundària obligatòria, estableix que 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. 

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=701354&amp;language=ca_ES
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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 propia identitat digital i el respecte a la dels altres. 
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2.2.- BATXILLERAT 

L’article 3 del Decret 142/2008, estableix que el batxillerat ha de contribuir a 

desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permetin: 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una 

consciència cívica responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, 

de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets 

Humans, que fomenti la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i 

equitativa i afavoreixi la sostenibilitat. 

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d’una manera 

responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre 

pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. 

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar 

i valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no- 

discriminació de les persones amb discapacitat. 

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries 

per a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament 

personal. 

e) Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i la 

llengua castellana. 

 

f) Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb 

fluïdesa i correcció. 

g) Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus 

antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de 

manera solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social. 

i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les 

habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada. 

j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels 



 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut La Mitjana 
 

 
 

 7 

mètodes cientíics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i 

la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i 

el respecte vers el medi ambient. 

k) Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, 

treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític. 

l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a 

fonts de formació i enriquiment cultural. 

m) Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i 

social. 

 

n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària. 
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3.- ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM 

3.1.- ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM D’ESO 

El currículum d’ESO es regeix pel Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

A quart d’ESO s’ofereix la matèria optativa específica de competències i recerca, 

d’una hora setmanal. 

La distribució horària setmanal de l’ESO és la següent: 

 

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

Llengua catalana 3 3 3 3 

Llengua castellana 3 3 3 3 

Anglès 3 4 3 3 

Matemàtiques 3 4 4 4 

Biologia i Geologia 3  2  

Física i química  3 2  

Ciències socials 3 3 3 3 

Educació física 2 2 2 2 

Tecnologies 2 2 2  

Música 2 2   

Educació visual i plàstica 2  2  

Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1 

PROJECTE DE RECERCA    1 

Matèries optatives 2 2 2 9 

Tutoria 1 1 1 1 

 

 

 

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=701354&amp;language=ca_ES
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MATÈRIES OPTATIVES DE 1r, 2n I 3r D’ESO 

A tots els cursos hi ha dues franges de currículum optatiu: 

 

1. Matèries optatives: 

 

Tot l’alumnat cursarà dues hores setmanals de la matèria optativa de la seva 

elecció. L’agrupació de l’alumnat en les matèries optatives  serà heterogènia a 

tots els cursos. 

 S’ofereix el francès com a segona llengua estrangera des de primer d’ESO fins 

a 1r de Batxillerat. El centre dóna l’opció a l’alumnat que ho desitgin de 

preparar-se les proves per a l’obtenció del certificat DELF.  

DELF B1 i B2 Scolaire (quart i primer de batxillerat): Els diplomes 

ratifiquen el domini de les quatre competències lingüístiques. No 

caduquen, no tenen una durada limitada. Estan validats per un equip 

d'experts en avaluació, aquestes certificacions estan reconegudes 

internacionalment i s’utilitzen freqüentment pels ministeris estrangers 

encarregats de l’educació. 

 A 1r i 2n d’ESO s’ofereix la matèria optativa de competències bàsiques, que 

és obligatòria a l’alumnat que no escull francès com a segona llengua 

estrangera.

 A 3r d’ESO a part de la matèria optativa de competències bàsiques, s’oferirà, 

entre d’altres, la matèria optativa tipificades de cultura clàssica.

2. Religió / Cultura i valors ètics: 

 

L’alumnat de 1r a 4t pot triar entre cursar religió o cultura i valors ètics al llarg de 

tot el curs. 
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CURRÍCULUM DIVERSIFICAT A 4t D’ESO 

Matèries optatives específiques: 

 

Segons el currículum de 4t d’ESO, l’alumnat han de inclou 3 matèries optatives 

especifiques, de 3h setmanals cadascuna. 

El centre ofereix les següents matèries optatives de 3h setmanals: Biologia i 

Geologia, Física i Química, Tecnologia, Informàtica Aplicada, Llatí, Francès, Música, 

Cultura Científica, Ciències Aplicades al Món Professional, Filosofia, Cultura 

Clàssica, Economia, Emprenedoria i Educació Visual i Plàstica. 

 

Durant el tercer trimestre de 3r d’ESO, des de tutoria s’orienta a l’alumnat per a dur 

a terme la tria prèvia de les 3 matèries optatives que faran a 4t d’ESO. No 

s’estableixen itineraris ni agrupaments d’optatives de cap classe, de manera que 

l’alumnat pot triar la combinació de matèries optatives que millor s’ajusti a les seves 

preferències de cara a estudis posteriors. 

 

Un cop rebudes les tries de l’alumnat, el centre organitza les franges horàries, de 

manera que la major part d’alumnat pugui cursar les optatives que han triat. 

Matèria optativa singular: Competències i recerca. 

 

Dins la distribució horària hi ha destinada 1 hora setmanal al treball 

competencial i recerca d’àmbits. Aquesta hora marcada dins l’horari lectiu es 

destinarà a dos objectius: 

 

1. Treball per l’assoliment de les proves de competències bàsiques de 4t 

d’ESO que es duran a terme durant el mes de febrer. 

2. Realització del Projecte de Recerca, PdR, que es durà a terme des de 

febrer fins a mitjans del mes de maig. Aquest PdR és un treball de 

recerca amb l’objectiu de contribuir a l’assoliment de competències  

bàsiques.  

Aquest treball es realitzarà per parelles o si es necessari en grups de 

tres i consistirà en la redacció d’un procés d’investigació sobre algun 

tema que hauran triat dels diferents àmbits que es proposen: 
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a. Àmbit de ciències de la naturalesa 

b. Àmbit tecnològic 

c. Àmbit matemàtic 

d. Àmbit lingüístic 

e. Àmbit humanístic i expressiu 

 

Per cada àmbit hi haurà el professorat específic que guiarà a l’alumnat 

en el seu desenvolupament. 

La nota que obtindrà l’alumnat en el Projecte de Recerca apareixerà en el 

butlletí de notes finals i els seus valors seran d’acord al nou decret d’avaluació: 

 No fet 

 Fet 

 Fet amb aprofitament 

 

TREBALL DE SÍNTESI 

 

A 1r, 2n i 3r d’ESO no es realitzarà un treball de síntesi específic, si no que es farà 

servir la mitjana de les notes dels projecte interdisciplinaris que es duguin a terme 

durant el curs. 

 

TREBALL PER PROJECTES 

 

El Treball per Projectes és una metodologia d’aprenentatge centrada en 

l’alumnat i dirigida per ell, amb l’ajuda del professorat. 

 

Els objectius del Treball per Projectes són: adquirir els coneixements del 

currículum de cada àrea i assolir competències bàsiques acadèmiques, de la 

vida i del món laboral, com poden ser: l’aprenentatge autònom, el tractament de 

la informació, la transmissió de la informació de forma adequada, el treball en 

equip, la planificació del temps i l’autoavaluació dels aprenentatges. I les 

estratègies per aconseguir aquests objectius passen per la interrelació de 
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continguts i el treball cooperatiu dels alumnes a través del treball per projectes 

interdisciplinaris. 

 

Els projectes interdisciplinaris són treballs en grup en els quals s’indueix els 

alumnes a implicar-se en l’elaboració d’un conjunt de tasques que donin lloc a 

un producte final. Els projectes propicien que l’alumnat reflexioni sobre el seu 

propi saber, doni respostes obertes i es plantegi dubtes, alhora que afavoreixen 

uns aprenentatges identificables en el curriculum de forma interdisciplinària. 

 

A l’Institut La Mitjana es treballa seguint aquesta metodologia als cursos de 1r, 

2n i 3r d’ESO.  

Es realitzen dos projectes per curs acadèmic, que es desenvoluparà al llarg del 

2n i 3r trimestre. 

 

L’avaluació del Treball per Projectes es realitza mitjançant: el seguiment diari 

de l’alumnat, la valoració de les tasques individuals i/o grupals, l’autoavaluació i 

coavaluació de l’alumnat. 

 

La nota del Treball per Projectes formarà part de la nota de cada àmbit. 

 

La mitjana dels resultats acadèmics obtinguts a partir del Treball per Projectes 

al llarg de tot el curs 2019-20 serà la nota que obtindrà l’alumnat en el Treball 

de Síntesi que apareixerà en el butlletí de notes finals i els seus valors seran 

d’acord al nou decret d’avaluació: 

 No fet 

 Fet 

 Fet amb aprofitament 
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PROJECTE GEP (PROGRAMA GENERACIÓ PLURILINGÜE) 

Consisteix en formar part del Grup Experimental Plurilingüe en el que participen 

un recull de centres de tota Catalunya i té com a objectiu millorar la 

competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat. 

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat 

fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El 

coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies 

de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora 

contínua de l’aprenent. 

Dins d’aquest projecte es realitzaran a 1r, 2n i 4t d’ESO unitats didàctiques en 

llengua anglesa. La matèria de VIP realitzarà unitats didàctiques en llengua 

anglesa a 1r d’ESO. També es realitzarà en la matèria optativa de biologia i 

física i química de 4t d’ESO en llengua anglesa, mitjançant l’ajuda d’un suport 

digital del material didàctic de Science Bit, que permetrà adaptar el ritme 

d’aprenentatge a la diferent tipologia d’alumnat en llengua anglesa.  

 

3.2.- ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM DE BATXILLERAT 

 

Al nostre centre, l’oferta de Batxillerat es concreta en dues modalitats: 

 

 Modalitat de ciències i tecnologia

 Modalitat d’humanitats i ciències socials

Dins les NOF del nostre institut es concreta l’organització de l’alumnat de Batxillerat : 
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LA PART COMUNA 

 

 

1r de Batxillerat Hores 2n de Batxillerat Hores 

L. Catalana i Literatura I 2 L. Catalana i Literatura II 2 

L. Castellana i Literatura I 2 L. Castellana i Literatura II 2 

L. Estrangera I 3 L. Estrangera II 3 

Filosofia 2 Història 3 

E. Física 2 Història de la filosofia 3 

Ciències per al món 

contemporani (cultura científica) 

2 Tutoria 1 

Treball de recerca  Treball de recerca  

Tutoria 1   

 

LA PART DE MODALITAT I OPTATIVA 

 

L’oferta de matèries de modalitat i optatives s’ajusta cada curs en funció de les 

preinscripcions dels alumnes, seguint els criteris que es recullen dins de les NOF 

del nostre institut. 

 

1r de Batxillerat: 

 

 
MODALITAT DE CIÈNCIES 

I TECNOLOGIA 

MODALITAT 

D'HUMANITATS 

I CIÈNCIES SOCIALS 

Itinerari 

científic 

Itinerari tecnològic Itinerari social Itinerari 

humanístic 

Franja 1 Matemàtiques I Matemàtiques I Llatí I 

Franja 2 Biologia I 
Tecnologia 

Industrial I 

Economia de 

l'empresa I 

Literatura 

universal 

Franja 3 Química I Dibuix Tècnic I 
Història del món 

contemporani 
Grec I 

Franja 4 Ciències de la terra I / Física I / Francès / Psicologia i Sociologia 
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2n de Batxillerat: 

 

 
MODALITAT DE CIÈNCIES 

I TECNOLOGIA 

MODALITAT 

D'HUMANITATS 

I CIÈNCIES SOCIALS 

Itinerari 

científic 

Itinerari tecnològic Itinerari social Itinerari 

humanístic 

Franja 1 Matemàtiques II Matemàtiques II Llatí II 

Franja 2 Biologia II 
Tecnologia 

Industrial II 

Economia de 

l'empresa II 

Literatura 

Castellana 

Franja 3 Química II Dibuix Tècnic II 
Història del món 

contemporani 
Grec II 

Franja 4 Ciències de la terra II / Física II / Història de l’Art 

 

 

Matèries que es poden cursar a l'IOC 

Tambè es dóna la possibilitat al nostre alumnat que es puguin matricular en alguna 

matèria de modalitat específica a través del batxillerat a distància si per raons 

organitzatives l’alumne no pot cursar-les en el seu centre ordinari. El màxim de 

matèries que es poden cursar són dues per alumne i curs. Aquesta condició està 

regularitzada en la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, modificada per la 

Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, i per la Resolució ENS/1790/2014, de 23 

de juliol, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels 

centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial. 

TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT 

 

En el primer curs de Batxillerat tot l’alumnat ha d’iniciar un treball de recerca, de 

forma individual,  que es presentarà en el segon curs. Aquest treball és un 

treball d’investigació que pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser 

interdisciplinari.  
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L’objectiu del treball de recerca és posar en pràctica els coneixements adquirits 

en les diferents matèries del batxillerat en relació amb la metodologia de 

recerca, així com l’assoliment de les competències d’aprendre a aprendre i 

d’autonomia i iniciativa personal, alhora que permet a l’alumnat aprendre a 

exposar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i 

correcció lingüística. 

Durant el 1r trimestre de 1r de Batxillerat, els departaments didàctics publiquen 

una oferta de propostes de temes per a la realització del treball de recerca. Els 

alumnes fan la seva proposta i se’ls assigna un tutor. 

Per fer l’assignació de tutors, cada departament rep les propostes que són de 

la seva àrea i les reparteix entre els professors. Si un departament té més 

propostes de les que pot assumir, s’assignen al departament més proper en 

funció de la temàtica del treball. Només s’assignarà un treball de recerca a 

cadascun del membre del departament didàctic.  

En cas, que hagi més d’un alumne interessat en una determinada proposta de 

treball, l’alumnat de 1r de batxillerat s’ordenarà d’acord amb una baremació 

que s’obtindrà a partir de la mitjana de les qualificacions obtingudes en el 

primer trimestre del curs. I s’assignarà les propostes d’acord amb aquesta 

baremació. 

L’alumnat també té la possibilitat de realitzar el treball de recerca, dins del 

projecte itinera, es tracta d'un projecte que es promou des de la UdL i que 

acull alumnat de 1r de batxillerat que s’inicia en la recerca. Està orientat a unir 

esforços entre la Universitat de Lleida i els centres de secundària per tal de 

proporcionar recursos i assessorament per a l’elaboració metodològica del 

treball de recerca que els nois i noies han de realitzar al llarg dels estudis de 

Batxillerat. 

Durant el segon trimestre de 1r, un cop l’alumnat tenen tema i tutor assignats 

comencen a realitzar el Treball de Recerca i el lliurament es fa abans de les 

vacances de Nadal de 2n de Batxillerat. 
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CERTIFICACIONS EN LLENGÜES ESTRANGERES 

L’alumnat del nostre institut es preparat per la realització de les proves de 

certificació en llengües estrangeres, anglès i francès: 

 DELF B1 i B2 Scolaire (quart i primer de batxillerat): Els diplomes 

ratifiquen el domini de les quatre competències lingüístiques. No 

caduquen, no tenen una durada limitada. Estan validats per un equip 

d'experts en avaluació, aquestes certificacions estan reconegudes 

internacionalment i s’utilitzen freqüentment pels ministeris estrangers 

encarregats de l’educació. 

 First Certificate for schools (primer de batxillerat): està dirigit a 

l’alumnat en edat escolar i són proves reconegudes internacionalment, 

fet que facilita la realització d’estudis superiors i milloren les seves 

oportunitats laborals.  Els certificats Cambridge English no caduquen 

però cal assegurar-se de la validesa de la titulació. Per presentar-se a la 

prova es realitzarà una prova prèvia de nivell a l’institut. 

 

PROJECTE GEP (PROGRAMA GENERACIÓ PLURILINGÜE) 

Consisteix en formar part del Grup Experimental Plurilingüe en el que participen 

un recull de centres de tota Catalunya i que té com a objectiu millorar la 

competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat. 

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat 

fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El 

coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies 

de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora 

contínua de l’aprenent. 

Es valorarà realitzar algun contingut en la matèria de ciències del món 

contemporani de 1r de batxillerat en llengua anglesa. 
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ESTADA A L’EMPRESA 

S’ofereix la possibilitat que l’alumnat de batxillerat realitzi pràctiques d’empresa, 

la matèria específica d’Estada a l’Empresa, com una assignació de 2-4 hores, a 

més a més, dins del seu currículum (70-140 hores). Aquestes podran realitzar-

se a partir de l’inici de curs.  

 

Tenint en compte que durant el curs (inclou vacances de Nadal) només poden 

fer un màxim 4 hores diàries i en períodes de vacances (d'estiu) poden fer un 

màxim 8 hores. 

L’alumnat no rep cap tipus de remuneració, és un aprenentatge i una 

introducció al lloc de treball, una formació personal.   

4.- MARC HORARI 

4.1.- HORARI ESO 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.10-9.10 x x x x x 

9.10-10.10 x x x x x 

10.10-10.30 1r PATÍ 

10.30-10.50 Temps de lectura  

10.50-11.45 x x x x x 

11.45-12.40 x x x x x 

12.40-13.00 2n PATÍ 

13.00-13.55 x x x x x 

13.55-14.50 x x x x x 
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4.2.- HORARI BATXILLERAT 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.10-9.10 x x x x x 

9.10-10.10 x x x x x 

10.10-10.30 1r PATÍ 

10.30-11.45 x x x x x 

11.45-12.40 x x x x x 

12.40-13.00 2n PATÍ 

13.00-13.55 x x x x x 

13.55-14.50 x x x x x 

 

El temps de lectura després del primer pati és una activitat de promoció de l’hàbit 

lector a l’ESO, emmarcada en el programa ILEC, en el qual participa el centre. Els 

alumnes de Batxillerat no realitzen aquesta activitat, de manera que la tercera hora 

és 01:20h. 

 

5.- AGRUPAMENT D’ALUMNES 

 

Seguint la màxima de l’heterogeneïtat, l’equilibri i el seguiment del tutor/a, els grups 

s’estableixen de la següent manera: 

 1r d’ESO: Hi ha 3-4 grups heterogenis en tots els aspectes, segons la promoció. 

La distribució de l’alumnat serà equilibrada quant a: sexe, nivell acadèmic, 

actitud i escola de procedència. Es tindran presents les recomanacions dels 

centres de  primària sobre l’alumnat per beneficiar la dinàmica del grup.

 2n d’ESO: Es mantenen, en principi, els mateixos grups del curs anterior. Hi ha 

2-3 grups heterogenis en tots els aspectes, i un grup de reforç, si escau. Es 

valorarà la possibilitat de continuïtat dels tutors/es

 3r d’ESO: Es reagrupen a l’alumnat segons criteris acadèmics i organitzatius del 

centre, hi ha 2-3 grups heterogenis, i un de reforç.

 4t d’ESO: En cas que hi hagi 3 grups, continuaran sent els mateixos que els de 
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3r d’ESO, amb el mateix tutor/a, si és possible.

 Batxillerat: Hi ha  dues línies, i l’alumnat s’agruparà segons la modalitat de 

Batxillerat per poder optimitzar l’organització horària del centre i es reajustaran 

les tutories segons les matèries optatives.

 

6.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

Un dels objectius prioritaris del nostre centre és intentar garantir que tots els 

alumnes rebin una atenció el més individualitzada possible i així aconseguir el seu 

màxim rendiment. Això fa referència tant a l’alumnat de reforç com a l’alumnat per 

l’excel·lència. 

 

Les línies generals del centre per atendre la diversitat i afavorir l’assoliment de les 

competències bàsiques són les següents: 

 

 Preveure mesures d’atenció a la diversitat dels alumnes amb baix i alt rendiment 

acadèmic.

 Treballar globalment les llengües catalana i castellana a primer d’ESO, 

aprofitant la coincidència de gran part dels seus continguts i objectius.

 Atendre en petit grup als alumnes que necessiten reforç de llengües i/o de 

matemàtiques o bé organitzar agrupaments flexibles.

 Fer intervenir a la psicopedagoga com a professorat de suport a l’aula ordinària 

en horari flexible, segons les necessitats que es detectin.

La normativa relacionada amb l’atenció a la diversitat és la següent: 

 

 Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat 

amb altes capacitats (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).

 Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat 

amb trastorns de l'aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).

 Resolució de 7 de maig de 2014, per la qual es donen instruccions per a 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&amp;documentId=641016&amp;languageFitxa=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&amp;documentId=641044&amp;languageFitxa=ca_ES
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Resolucio_PIM_2014.pdf
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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.

 

7.- MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

ATENCIÓ A L’ALUMNAT EN GRUP HETEROGENIS 

Pel que fa a l’alumnat que cursa en grups heterogenis , s’han establert les següents 

mesures d’atenció a la diversitat.  

 1r d’ESO.- Es faran 3 agrupaments flexibles dels grups 2 grups ordinaris 

heterogenis en les matèries instrumentals (llengües castellana, catalana i 

anglesa; i matemàtiques). 

 2n d’ESO. Es faran 3-4 agrupaments flexibles dels grups ordinaris 

heterogenis en les matèries de llengua castellana, llengua catalana i 

matemàtiques, i 4 agrupaments flexibles de tots els grups en la matèria 

de llengua anglesa. 

 3r d’ESO. Es faran agrupaments flexibles dels grups ordinaris 

heterogenis en les matèries instrumentals (llengües castellana, catalana i 

anglesa; i matemàtiques). 

 4t d’ESO. Es faran 3 agrupaments flexibles dels grups A i B en les 

matèries instrumentals (llengües castellana, catalana i anglesa; i 

matemàtiques). 
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ATENCIÓ A L’ALUMNAT EN GRUP DE REFORÇ 

 

Pel que fa  a l’alumnat  que cursa en grups de reforç , s’han establert les següents 

mesures d’atenció a la diversitat.  

 De 1r a 4t d’ESO.-  

o Es desdoblen tots els grups en les matèries instrumentals (llengües 

castellana, catalana i anglesa; i matemàtiques). 

o Pel que fa a la resta de les matèries, també s’intenten desdoblar, 

sempre i quan, hi hagi disponibilitat de professorat. 

o Optativa de competències bàsiques (2h setmanals) : Matèria optativa 

anual, destinada a reforçar les competències bàsiques dels alumnes 

amb baix rendiment acadèmic, a 1r i 2n d’ESO. 

o A 1r I 2n d’ESO, llengua anglesa, es treballa en petits grups 

d’alumnat 3 hores setmanals. 

o Fer intervenir a la psicopedagoga, orientació educativa, com a 

professora de suport a l’aula ordinària en horari flexible, segons les 

necessitats que es detectin. 

 

SUPORT SIEI 

 

El recurs SIEI és una mesura extraordinària d’atenció a alumnes de 1r a 4t d’ESO 

amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns al desenvolupament, que va més enllà de 

les mesures generals i específiques d’atenció a la diversitat. 

Els criteris de funcionament de la SIEI en el nostre centre: 

 No fer un grup apart, l’alumnat del SIEI formen part del grup ordinari A del 

1r i 2n d’ESO. 

 Coordinació professorat implicat en aquests alumnat. 

 Suport dins de l’aula (educadora SIEI i professorat SIEI, vetlladores). 

 Imparteixen classe en grup reduït en les matèries instrumentals ( Llengua 

Catalana, Castellana, Anglesa i Matemàtiques). 
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 S’agrupen alumnat de 1r i 2n en algunes matèries i de 3r i 4t en algunes 

matèries. 

 Material i espai propi de treball en grup reduït 

 

SUPORT AULA ACOLLIDA 

Criteris de funcionament del AA. 

 L’alumnat amb dificultats en llengua catalana. 

 L’hora de català del seu grup classe surt a l’aula d’acollida. 

 Revisió quinzenal de les necessitats i augment o disminució, si escau, 

de les hores de suport.  

 Material i espai propi de treball en grup reduït. 

 Incorporació per matrícula viva d’alumnat durant el curs. 

 Suport a la matèria de llengua catalana. 

 


