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0.INTRODUCCIÓ 

0.1. REDACCIÓ I APROVACIÓ 

Aquest Projecte curricular de l’ESO va ser redactat per tot l’equip docent d’ESO en el marc 

de la Comissió Pedagògica, dins el context del Pla estratègic de qualitat i millora contínua, 

en el qual es troba immers l’Institut Andreu Nin. 

0.1.1. Base legal. Normativa reguladora  

Els aspectes normatius que regulen l’organització i funcionament del centre, els aspectes 

didàctics i pedagògics, de participació i de gestió del centre, queden recollits cada curs en 

una Resolució del Departament d’Educació, en la qual s’aproven les instruccions per a 

l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació secundària, 

apartat «Referents Normatius» i altres referències legislatives recollides en l’esmentat 

document.  

Aquesta Resolució es fa pública en el Full de disposicions i actes administratius d’Educació 

i està disponible en el sistema informàtic de gestió documental del Centre i també es pot 

obtenir per Internet al Web del Departament d’Educació.  

Així mateix, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, LOE, és el nou marc de 

referència a nivell estatal pel que fa a Òrgans de Participació i Control de la gestió del 

centre, sense perjudici de les normatives específiques que puguin regular situacions 

particulars. I la LEC(12/2009, del 10 de juliol), és el nou marc de referència a Catalunya. 

 

I el decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 

obligatòria 

0.1.2. Vigència i revisions 

La vigència inicial del present desenvolupament curricular de l’ESO serà de 1 curs complet 

a partir de la data d’aprovació. 

0.1.3. Control de canvis 
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Data Revisió Número 

revisió 

Revisat 

per: 

Modificacions 

30 Juliol 2010 V1.1 Coordinado

ra 

Pedagògica 

-Canvi d’IES per INS. 

- Desaparició de PCC per àmbit curricular del PEC.  

- Canvi de l’expressió d’aula oberta per grup de 

diversificació curricular allà a on surti (eliminant la 

referència al treball per projectes que apareixia separat, ja 

que està inclòs). 

- Canvi de currículum de 1r d’ESO, explicació del canvi i 

canvi d’optatives ofertes. 

- Canvis en el projecte de recerca, sobre com és fa. 

- Canvi de la nomenclatura de crèdit, per matèria. 

- Canvi en la confecció de grups de 1r d’ESO, 2n d’ESO, 

 i 4t d’ESO. 

-Incloure els responsables en la realització del PI. 

15 Setembre 

2011 

V1.2 Coordinado

ra 

Pedagògica 

-Afegit 2.6.1. Criteris per elaborar l’extracte de la 

programació per l’alumnat. 

-Canvi de distribució de música i dibuix i alternativa a la 

religió. 

-Canvi en l’estructura dels grups. 

- Canvi en les optatives ofertes. 

- Disminució de dotació en professorat de l’aula d’acollida. 

-Canvi en l’avaluació de l’ESO. 

-Canvi en les temàtiques del treball de síntesi. 

-Inclusió de l’apartat de l’extracte per l'alumne dins la 

programació. 

-Canvi de peu de pàgina. Incorporació distintiu ISO. 

30 setembre 2012 V1.3 Coordinado

ra 

Pedagògica 

-Canvis en la distribució horària de les matèries. 

30 juliol 2013 V1.4 Coordinado

ra 

Pedagògica 

-Canvis en el punt 2. Incorporació d’agrupaments flexibles. 

-Canvi en l’estructura dels grups. 

- Canvi en les optatives ofertes. 

-Canvis en la distribució a l’alumnat a l’ESO. Punt 3. 

-Canvis en la composició del departament d’orientació. Punt 

4.1. 

-Canvis en el punt 4.2 i 4.5 ( atenció a la diversitat). 

-Canvi en l’avaluació de l’ESO. Incorporació de les noves 

lleis. 

- Canvis en el punt 6.5 valoració de les optatives. 
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31 juliol 2014 V 1.5 Coordinado

ra 

Pedagògica 

-Canvis en el punt 2. Introducció de l’USEE. 

-Canvi en les optatives ofertes. 

- Canvis en la composició del departament d’orientació. 

Punt 4.1. 

- Canvis als punts 2.4, 2.5. 

- Canvis en el punt 2.6.1, sobre on cal guardar els resguard. 

- Incorporació del punt 4.7. sobre l’USEE. 

31 de juliol 2015 V 1.6 Coordinado

ra 

Pedagògica 

-Canvi en el punt 0.1.1. 

-Canvidistribució de matèries. Punt 2.1. 

-Canvi optatives. Punt 2.3.1. 

-Incorporació del servei comunitari. Punt 2.4. 

- Canvi numeració a partir del punt 2.5 fins el punt 3. 

- Canvi de TS de 3r. Punt 2.5. 

- Canvi en la confecció de grups. Punt 3. 

31 juliol 2016 V2 Coordinado

ra 

Pedagògica 

-Canvi en el punt 0.1.1. 

- Canvia punts 1, 2.1,2.2, 2.3,  

- Punt nou 2.6. Servei comunitari 

- Canvi de nomenclatura l’anterior punt 2.6, passa a ser 3 i 

això canvia la resta de capítols 

-Canvis 7.3, 7.5 

30 de juliol 2017   -Canvis als punts: 2.3, 2.4.2.5,2.6, 4.1,4.2., 5.1,5.2,5.5, 7.5 
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1.FINALITAT I OBJECTIUS GENERALS DE L’ESO. 

Seguint el nou decret 187/2015. Article 2 i 3 

 

“Finalitat  

1. La finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les competències clau 

que permeti a tots els 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. 

 

2. L’educació secundària obligatòria ha de garantir la igualtat real d’oportunitats per 

desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i 
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emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa. Per aconseguir-ho, cal una 

educació de qualitat adaptada a les necessitats de l’alumnat que afavoreixi l’èxit escolar i 

l’equitat en la seva aplicació i distribució en el territori. 

 

 

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. 

 h) Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió orals, una 

expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua catalana, en llengua 
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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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2. CRITERIS GENERALS D’ORGANITZACIÓ CURRICULAR: 

MATÈRIES COMUNS I OPTATIVES 

 

L’INS Andreu Nin en l’afany d’atendre cada alumne respectant la seva diversitat i 

capacitats i seguint els objectius marcats al PEC, té una organització curricular enfocada 

bàsicament a l’atenció a la diversitat i això fa que tinguem agrupaments flexibles i 

desdoblaments per poder treballar millor tenint en compte les necessitats educatives del 

nostre alumnat. 

El centre té assignades quatre línies de 1r a 4t d’ESO. Per poder tractar de forma 

adequada la diversitat el centre compta amb:  

● Una aula d’acollida. 

● Un grup de diversificació curricular. 

● Una unitat de suport intensiu a l’escolarització inclusiva. (SIEI) 

● Una unitat d’escolarització compartida. 

● Desdoblaments. 

● Agrupaments flexibles (català/castellà/anglès). 

● Atencions individualitzades. 

 

2.1. Distribució general de matèries 

 

A l’ESO que sorgeix de la LOE, els tres primers cursos tenen una estructura similar, mentre 

que el quart curs pretén orientar als alumnes cap a altres estudis posteriors, de manera que 

es redueixen les assignatures comunes i apareix un ampli ventall d’assignatures optatives. 
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La distribució curricular que tenim en aquesta etapa és la següent: 

Cursos de primer a tercer. Mitjana setmanal d’hores per matèria: 

 

Matèries  1r 2n 3r 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 

Llengua castellana i literatura 3 3 3 

Llengua estrangera 3 4 3 

Matemàtiques 3 4 4 

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 0 2 

Ciències de la naturalesa: física i química 0 3 2 

Ciències socials, geografia i història 3 3 3 

Educació física 2 2 2 

Música 2 2 0 

Educació visual i plàstica 2 0 2 

Tecnologia 2 2 2 

Religió o cultura i valors ètics* 1 1 1 

Tutoria 1 1 1 

Matèries optatives 2 2 2 

Treball de síntesi ()* ()* ()* 

Servei comunitari   ()* 

Total setmanal 30 30 30 

 

*A més d’aquestes hores setmanals els alumnes han cursat el treball de síntesi repartit al 

llarg del curs escolar. 

*Servei comunitari és una matèria de 3r que no té hores assignades. 

*La matèria de religió és matèria comuna però és fa a franges d’optatives. 
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Quart curs. Mitjana setmanal d’hores per material: 

Matèries 4t 

Llengua catalana i literatura 3 

Llengua castellana i literatura 3 

Llengua estrangera 3 

Matemàtiques 4 

Ciències socials, geografia i història 3 

Religió o cultura i valors ètics* 1 

Educació física 2 

Tutoria 1 

Projecte de recerca ()* 

Matèries optatives 10 

Total setmanal 30 

 

 

*La matèria de projecte de recerca es realitza repartit al llarg del curs escolar. 

*La matèria de religió és matèria comuna però es fa a franges d’optatives de 1r a 3r d’ESO  
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2.2. Les matèries comuns 

 

De 1r a 3r, els alumnes tenen 28 hores setmanals de matèries comuns d’un total de 30 

(veure el quadre de més amunt).En canvi, els alumnes de quart només tenen 20 hores de 

matèries comuns d’un total de 30 setmanals (veure el quadre de més amunt). 

2.3. Les matèries optatives 

 

Els departaments didàctics del centre, juntament amb la direcció, en finalitzar el curs 

anterior, dissenyen les diferents matèries optatives que l’alumnat farà al llarg de tot el curs. 

A l’inici de curs, els alumnes de 1r a 3r d’ESO escolliran aquestes optatives que estaran 

agrupades per itineraris anuals. Les optatives seran quadrimestrals, trimestrals o anuals, així 

si un/a alumne/a X de 1r d’ESO escull l’itinerari 6, on es cursa Eines d’estudi i Jocs  

matemàtics, primer realitzarà Eines d’estudi i desprès Jocs matemàtics, en canvi l’alumne/a 

Z que també ha escollit l’itinerari 2 primer realitzarà Jocs matemàtics i després Eines 

d’estudi. 

A 1r d’ESO l’oferta és la següent: 

- Itinerari 1:Francès (tot el curs)* 

- Itinerari 2: Alemany (tot el curs)* 

- Itinerari 3: Anglès oral (tot el curs) 

- Itinerari 4: Religió catòlica (tot el curs)* 

- Itinerari 5: Conjunt instrumental (tot el curs) 

- Itinerari 6: FesTeu l’insti! VIP/Tecno/E.Verdes 

- Itinerari 7: Mou el cos i la ment! Jocs matemàtics/E.Estudi/E.Física 

 

 

 

A 2n d’ESO l’oferta és la següent: 

- Itinerari 1: Francès (tot el curs)* 
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- Itinerari 2: Alemany (tot el curs)* 

- Itinerari 3: Anglès oral (tot el curs) 

- Itinerari 4: Religió (tot el curs)* 

- Itinerari 5: Conjunt instrumental (tot el curs) 

- Itinerari 6: Teatre (tot el curs) 

- Itinerari 7: Programació (tot el curs) 

- Itinerari 8: Revista (La nostra!)/Biblioteca escolar (quadrimestral) 

- Itinerari 9: VIP/Tecno/E.Verdes 

 

A 3r d’ESO l’oferta és la següent: 

- Itinerari 1: Francès (tot el curs)* 

- Itinerari 2: Alemany (tot el curs)* 

- Itinerari 3: Emprenedoria / Cultura Clàssica (quadrimestral) D’oferta obligatòria, 

proposta de posar-les anuals . 

- Itinerari 4: Català / Castellà (quadrimestral) 

- Itinerari 5: Matemàtiques / Escoles verdes (quadrimestral) 

- Itinerari 6: Biblioteca (tot els curs) 

- Itinerari 7: Música (tot el curs) 

- Itinerari 8: Art History (Història de l’art en anglès) (tot el curs) 

- Itinerari 9: Religió (tot el curs)* 

 

*Les matèries de religió, francès i Alemany són de continuïtat al llarg de l’ESO, això vol 

dir que si un/a alumne/a vol fer francès a 2n d’ESO i no la fet a 1r d’ESO no podrà cursar 

francès. O si un/a  alumne/a agafa francès a 1r i al canviar de curs no comunica que vol no 

continuar passarà automàticament a francès a segon.  
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A 4t d’ESO l'alumnat ha de cursar tres matèries optatives específiques (matèries que de 1r a 

3 han estat comunes) a raó de tres o dos hores setmanals d'entre les següents: 

MATÈRIES OPTATIVES 4t Hores 

Biologia i geologia 

3 

 

Física i química 

Llatí 

Economia 

Emprenedoria 

Tecnologia 

Tecnologies de la informació i la comunicació 

(informàtica) 

2 

Francès* 

Alemany* 

Música. 

Educació visual i plàstica 

Filosofia 

Cultura científica 

 

*Segona llengua estrangera (Francès o Alemany) per aquells alumnes que l’han cursat a 

1r, 2n i 3r d’ESO o que acreditin nivell de francès o alemany.  

En l’elecció d’aquestes matèries els alumnes han de tenir molt present quins estudis volen 

fer a l’acabar l’ESO, ja que aquestes matèries marcaran allò que puguin realitzar amb 

posterioritat 

 

2.4. El treball de síntesi a l’ESO 

*Veure programació del treball de síntesi 

 

El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que 

impliquen una feina interdisciplinària afavoridora de la integració de coneixements i del 

treball en equip, tant per part de l’alumnat com del professorat. Aquestes activitats estan 

concebudes per avaluar si s’han assolit, i fins a quin punt, els objectius establerts pel centre 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular ESO PCC ESO 

 

 

 

VERSIÓ V 2.2 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/18  

ARXIU  PCC ESO Pàgina 18 de 52 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

en la seva programació i, en particular, els objectius establerts en les diverses matèries 

curriculars. Durant el treball de síntesi, l’alumnat haurà de demostrar prou capacitat 

d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i 

col·laboració en el treball en equip. 

 

L’equip de professors programarà un seguit d’activitats interdisciplinàries i globalitzades 

relacionades amb les competències bàsiques desenvolupades al llarg del curs. Les temes 

centrals del treball de síntesi són: 

- A 1r d’ESO: Coneguem el  nostre entorn 

- A 2n d’ESO: L’aigua 

- A 3r d’ESO: Muntar un viatge de final d’etapa a un país o zona de parla anglesa 

situat a Europa, amb pressupost, itinerari, hotel,etc. mitjançant un bloc. 

 

Algunes normes del treball de síntesi són: 

● Grups de 4 o 5 alumnes heterogenis. 

● Activitats individuals i en grups, basades en les competències bàsiques.  

 

Es farà una avaluació integrada de l’assoliment dels objectius de les diferents activitats 

desenvolupades en el treball de síntesi, tant les de treball individual com les de treball en 

equip, també té una gran importància dins l’avaluació l’exposició final del treball realitzat i 

la defensa oral. La qualificació del treball de síntesi es computa dins de la qualificació del 

bloc de matèries optatives.  

 

El treball de síntesi admet diverses formes organitzatives però al nostre institut es fa de 

forma extensiva a primer i a segon d’ESO, fent totes les activitats en diferents períodes al 

llarg del curs que acaba amb una defensa oral del treball realitzat.  

A tercer d’ESO el treball de síntesi es farà de forma intensiva fent-lo coincidir amb el 

viatge a Gal·les que hi ha planificat per als alumnes d’aquest curs. Els alumnes que marxen 

de viatge faran el treball de síntesi aquesta setmana a Gal·les i després a la tornada faran la 
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presentació. Els alumnes que es queden al centre ho faran també la mateixa setmana però 

amb activitats que realitzaran al centre. 

 

2.5. El projecte de recerca a 4t d’ESO 

*Veure la programació del projecte de recerca. El projecte de recerca queda més 

especificat a la seva programació. 

 

En el quart curs, tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest 

projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per 

l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l’alumnat mateix i sota el guiatge 

del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne/a ha de demostrar capacitat d’autonomia i 

iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de responsabilitat, cooperació 

i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú. 

 

El projecte de recerca consta d’una sèrie de tasques que es poden construir a partir de 

situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals l’alumnat, en grups reduïts, ha de 

plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar informació 

procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà 

d’un informe escrit i una breu exposició oral. Per fer aquest treball previ l’alumne/a compta 

amb un dossier que el/la va guiant. 

 

El projecte de recerca ha de tenir un caràcter obert, que permeti comprovar el grau 

d’autonomia de l’alumnat en la planificació de les accions a emprendre per assolir els 

objectius previstos i donar resposta als problemes plantejats, per mitjà del treball en equip. 

 

L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències 

bàsiques de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre i de la 

competència d’autonomia i iniciativa personal. Pel que fa a la primera competència 
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esmentada, el projecte de recerca suposa la posada en acció de les pròpies capacitats i 

potencialitats orientades a satisfer uns objectius, tot manejant de manera eficient recursos i 

tècniques del treball intel·lectual i demostrant capacitat per cooperar. Pel que fa a la segona 

competència, implica diverses actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, 

la perseverança, la creativitat, la capacitat de prendre decisions i de transformar les idees en 

accions per tal de tirar endavant projectes individuals i col·lectius. També es posen en acció 

les competències comunicativa lingüística i audiovisual (amb la presentació escrita del 

treball i l’exposició oral), la competència en el tractament de la informació i la competència 

digital (amb la cerca i gestió d’informacions en diversos formats), i la competència social i 

ciutadana (participació, responsabilitat, presa de decisions i capacitat dialògica en el treball 

en equip). 

 

Un possible enfocament de les activitats o tasques que es proposin com a projectes de 

recerca consisteix a seleccionar preguntes o problemes socials rellevants, ja siguin de 

l’entorn proper o llunyà, relacionats amb alguna disciplina o bé interdisciplinaris; preguntes 

o problemes que posin l’alumnat en situació de fer-se noves preguntes, analitzar i valorar 

evidències,reflexionar críticament i avaluar les possibles solucions.  

 

Organització del projecte de recerca 

La realització del projecte de recerca té una durada aproximada de 35 hores lectives i es pot 

distribuir temporalment de manera flexible al llarg del curs o bé concentrada en un període 

determinat. 

A l'Institut Andreu Nin el curs 18-19 el projecte de recerca es fa al llarg del curs. 

 

Avaluació del projecte de recerca 

Es valorarà principalment el procés global del treball realitzat i la perseverança en la 

consecució de les fites proposades, i no únicament els resultats obtinguts, encara que un 

25% de la nota final és l’exposició del treball realitzat i la defensa oral. 
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La qualificació final és individual, i s’assignarà una qualificació específica a la matèria 

«Projecte de recerca».La qualificació del projecte de recerca es computa com una matèria 

comuna.  

 

2.6.- Servei comunitari 

 

D'acord amb l'article 16 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, el servei comunitari és una 

acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana. 

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

d'aprenentatge i servei. Pretén desenvolupar la competència social i ciutadana dels alumnes 

i respon a la idea que l'educació és una eina de millora social, orientada a formar éssers 

complets, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. 

 

El servei comunitari es desenvolupa en el marc de diverses matèries de 3r d’ESO i ha de 

tenir una dedicació horària aproximada de 20 hores, de les quals com a mínim 10 han de ser 

de servei actiu a la comunitat, fora de l’horari escolar. Per els alumnes que els sigui 

impossible realitzar les tasques fora del centre, es buscaran tasques a realitzar dins el centre. 

 

El centre ha fet un conveni amb una entitat o associació del Vendrell, en aquest cas amb El 

consell esportiu del Vendrell.  

 

El nostre projecte va lligat amb el pla català de l’esport, i el seu objectiu és què els/les 

alumnes se n’adonin de la importància de l’esport a la vida quotidiana i de mantenir una 

vida saludable. (Veure Projecte de servei comunitari). Demanar al Roc perquè el que em va 

enviar tenia una errada en la distribució de les hores. 

 

La qualificació del Servei Comunitari per una banda es reflecteix a la nota de les matèries a 

les que va associat el treball, en aquest cas educació física, i per una altra banda queda 
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reflectida amb comentari propi a final de curs: Fet (FT)/No fet (NF)/ Fet amb aprofitament 

(FA). 
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3.-PROGRAMACIÓ DE LES MATÈRIES 

3.1. Criteris per elaborar la programació de les matèries 

 

Els Departaments didàctics d’ESO/Batxillerat realitzaran la programació de cadascuna 

de les matèries en el format aprovat per la comissió de caps de departament i inclouran la 

següent informació: 

● Nom i durada de la matèria. 

● Professor/a que l’impartirà. 

● Llibre i/o material utilitzat. 

● Relació d’unitats didàctiques seqüenciades i temporalitzades. 

● Estratègies metodològiques aplicades en el desenvolupament de les matèries. 

● Criteris i instruments d’avaluació de les matèries. 

● Resum per l’alumne/a 

3.1.1. Criteris per elaborar l’extracte de la programació per l’alumnat. 

 

Els criteris seran indicats per la coordinació pedagògica i informades a partir dels caps de 

departament. 

 

Cada docent haurà de donar a l’alumnat un extracte de la programació, amb un apartat a on 

retornar signat pels pares, el full signat haurà de ser guardat al despatx del departament. 

3.1.2.Criteris per elaborar les unitats didàctiques 

 

Els criteris seran indicats per la coordinació pedagògica i informades a partir de la reunió 

de caps de departament. 
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3.2.Criteris metodològics didàctics generals 

3.2.1 Els departaments didàctics 

 

Les competències dels departaments didàctics queden reflectides a les NOFC. 

3.2.2. Els equips docents. 

 

Una acció educativa de qualitat s’aconsegueix a partir d’una tasca col·lectiva i de 

responsabilització compartida per tot el Claustre de professors. Aquest objectiu 

s’aconsegueix a través de les reunions d’equips docents (una per cada nivell de l’ESO). 

Aquestes reunions són setmanal, estan presidides pel/la coordinador/a de nivell i/o les caps 

estudis, i compleixen tres funcions bàsiques: 

1) El seguiment individual i grupal dels diferents grups-classe. 

2) El tractament de temes de caire general (metodologies, hàbits, normes, actuacions 

conjuntes sobre determinats problemes, etc.). 

3) L’organització de sortides extraescolars. 
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4.CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT 

4.1.Confecció de grups 

 

1r ESO: La distribució dels 5 grups a primer d’ESO es fa seguint aquests criteris: 

● En agrupaments heterogenis: Tots 5 grups. (això pot variar depenent del nombre 

d’alumnes de cada curs). Aquest curs 18-19 A1, A2 i D són homogenis i B i C 

heterogenis. 

● L’elaboració dels grups es realitza en funció dels informes omplerts pels tutors de 

6è de primària, dins la coordinació de primària i secundària.  

● Es tindran presents les recomanacions dels centres de primària sobre l’alumnat que 

ha d’anar junt o separat per beneficiar la dinàmica del grup, aquesta informació es 

recull amb entrevistes personals amb els tutors de 6è. 

● Els alumnes que s’incorporin a 1r ESO de manera tardana seran acollits d’acord 

amb el procediment d’acollida de nouvinguts (Pla d’acollida de centre).*Veure punt 

4. 

● Els 1r B/C tenen agrupaments flexibles en les llengües : català/castellà/anglès. 

● El grup D té un tutor que fa dos matèries comunes com a mínim. 

 

2n ESO:La distribució dels alumnes de 2n ESO es fa seguint aquests criteris: Hi haurà 4 

grups. 

● En agrupaments heterogenis: Tots 4 grups. (això pot variar depenent del nombre 

d’alumnes de cada curs). Aquest curs 18-19 A i D són homogenis i B i C 

heterogenis. 

● El grup D té un tutor/a que els instrueix sobre 2 matèries i desdoblament en totes les 

matèries.  

 

3r d’ESO: Els alumnes es troben agrupats per nivells de la següent manera: 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular ESO PCC ESO 

 

 

 

VERSIÓ V 2.2 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/18  

ARXIU  PCC ESO Pàgina 26 de 52 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

● 3r A: Grup de nivell més avançat, integrat per alumnes que tinguin intenció de 

cursar un batxillerat. 

● 3r B i C: Grups heterogenis  

● El 3r D:Grup amb número més reduït d’alumnat amb dificultats en l’aprenentatge.  

 

4t d’ESO: Els alumnes es troben agrupats per nivells de la següent manera: 

● 4t A: Grup de nivell més avançat, integrat per alumnes que tinguin intenció de 

cursar un batxillerat. Amb desdoblaments 

● 4t B i C: Grups heterogenis  

● 4t D: Grup homogeni. 

●  Grup de diversificació curricular: Grup Endavant 

4.2. Agrupaments flexibles i desdoblaments 

 

Per atendre la diversitat del grup classe de manera ordinària, es fan desdoblaments en 

algunes matèries, dins del mateix grup, on la meitat dels alumnes fan una matèria i l’altra fa 

una altra. També es fan agrupaments flexibles. 

De manera més concreta els agrupaments que es fan el curs 17/18 són: 

 

1.- Primer d'ESO: 

A 1rA trobem desdoblaments a TEC/CN/anglès 

A 1r B i C trobem grups flexibles de llengües (català/castellà/anglès) i desdoblament de 

TEC/CN 

A 1r D trobem desdoblaments a TEC/CN/anglès 

 

2.- Segon d'ESO 

A 2n A trobem desdoblaments a TEC/CN/anglès 

A 2n B i C desdoblament de TEC/CN/Anglès 

A 2n D trobem desdoblament de totes les matèries. 
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3.- Tercer d’ESO 

A 3r A i Desfan desdoblaments entre física i química/biologia/tecnologia/anglès/ 

matemàtiques 

3r B i C es fan desdoblament entre física i química/biologia/tecnologia/ anglès/ 

matemàtiques.. 

 

4.- Quart d’ESO 

A 4t A i D: desdobla anglès amb si mateix. 

A 4t B i C: desdobla anglès amb si mateix. 
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5.EL TRACTAMENT A LA DIVERSITAT 

5.1. Professorat: Equip docent de diversitat i Comissió de Diversitat 

 

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

recursos específics per atendre els/les alumnes amb necessitats educatives:  

- alumnes amb necessitats educatives especials sense dictamen,. 

- alumnes que per distintes problemàtiques escolars són derivats pels mateixos equips 

docents del nostre institut o pels equips docents de primària. 

- alumnes amb dictamen de l’EAP. 

- alumnes amb informe social. 

 

Per atendre aquesta diversitat, l’Institut, seguint els criteris de la Comissió d’Atenció a la 

Diversitat (CAD), té la distribució de desdoblaments i agrupaments flexibles abans 

esmentats, i també compta amb el departament d’orientació compost per l’equip de 

psicopedagogia (1 professora d’orientació educativa,1 mestre de terapèutica), 1 professor 

d’aula d’acollida i 1 professora d’atenció a la diversitat, 2 professors/es  de SIEI, una 

educadora de SIEI i algunes hores d’una auxiliar del SIEI. Dins d’aquest context el centre 

atén la diversitat amb una sèrie de recursos ja comentats anteriorment al punt 2. 

 

5.2.Estructura organitzativa 

 

Característiques generals: 

1. S’oferiran desdoblaments i agrupaments flexibles a tots els nivells i treball per 

projectes (de 1r fins a 4t de l’ESO) durant els tres trimestres de l’any escolar, 

així com atencions individuals per aquells alumnes que així ho necessitin. 

2. El SIEI que atén a alumnes amb dictamen  de SIEI de 1r a 4t d’ESO. 
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3. L’aula d’acollida i els grups de diversificació curricular també són recursos 

transversals i trobem alumnes de 1r fins a 4t. 

4. El curs 18-19 només es farà el grup Endavant de 4t d’ESO, com a grup de 

diversificació curricular. 

 

5.3. Atencions individuals 

5.3.1. Perfil de l’alumne/a de diversitat. 

 

Els alumnes d’atenció individual són alumnes amb dictamen de l’EAP, o a criteri dels 

equips docents i de la CAD. Aquests alumnes seran atesos en petit grup (màxim 3) per 

l’equip d’orientació de l’Institut, sempre que calgui. 

5.3.2. Programacions de diversitat 

 

A aquest alumnes se’ls farà un pla individual (PI), model elaborat per la CAD i que es troba 

dins la carpeta d’aquesta comissió. 

 

El PI és responsabilitat de tots els agents que intervenen amb l’alumne/a (professors/es 

d’aula, tutors/es d’aula ordinària, orientador/a, mestre de terapèutica, tutora del SIEI i 

tutors/es aula d’acollida). *Veure protocol inclòs al PI. 

5.3.3.Avaluació. 

 

L’equip d’orientació compartiran la responsabilitat d’avaluar aquests alumnes amb el 

professorat de matèria de les àrees que estan adaptades. (Veure el protocol de l’avaluació a 

l’ESO). 

5.5. Grups de diversificació curricular 
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El grup de diversificació curricular té com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho 

requereixi 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. 

 

La participació al grup de diversificació curricular es presentarà als alumnes com una 

oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, per 

tant, es requerirà el compromís d’aprofitar l’oportunitat que se’ls ofereix. 

 

Al curs 2018-19 a l’INS comptem amb 2 grups de diversificació un a 3r ESO, grup per 

projectes, i un altre a 4t d’ESO, el grup Endavant, en el qual l’alumnat fa pràctiques en 

empreses. 

*Mirar la programació del grup. 

5.5.1. Perfil i adscripció de l’alumne/a. 

 

● Amb poca autoestima, absentistes. 

● Baix ritme d’aprenentatge. Resultats acadèmics insuficients. 

● Sense perspectiva de futur, perill de risc social. 

● Amb poc suport familiar. 

● Preferentment repetidors de 4t 

 

5.5.2. Programacions: objectius i metodologies. 

 

Objectius que es pretenen assolir: 

● Assolir el grau de comprensió i expressió, oral i escrita, en català i castellà 

necessari per a la incorporació a la vida social. 
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● Utilitzar les eines matemàtiques necessàries en les situacions i problemes de la 

vida quotidiana. 

● Aplicar les eines bàsiques de comprensió del món en els aspectes científic, 

social, tècnic i artístic. 

● Arribar a aconseguir el creixement necessari per viure de forma autònoma, tant 

en la dimensió individual com en la social. 

● Adquisició de les competències bàsiques. 

 

Metodologia general: 

● Les classes es faran buscant la part més pràctica dels continguts a treballar. 

Aquests continguts estaran relacionats amb la vida real de l’entorn dels alumnes, 

volem que siguin motivadors i vinculats a la realitat social i laboral, i 

d’interessos relacionats a l’edat dels alumnes. 

● S’utilitzarà de forma freqüent els mitjans TIC. 

● Dins l’aula hi ha diferents ritmes d’aprenentatge. Els continguts majoritàriament 

es treballaran en grups cooperatius per tal de millorar les habilitats socials dels 

alumnes. També hi haurà una part de treball individual per tal de respectar els 

diferents ritmes d’aprenentatge. 

● Cada alumne tindrà un seguiment personalitzat per part de tots els professors. 

També es farà un seguiment del grup d’alumnes que participen al grup de 

diversificació curricular. 

5.5.3. Estructura organitzativa. 

 

Es pretenen treballar les competències bàsiques d’una manera globalitzada, per projectes, 

en base a uns objectius comuns. Cada àrea ha d’adaptar els seus continguts. Com que amb 

els projectes previstos no es treballa les competències matemàtiques de forma suficient, els 

alumnes tindran un mínim de 3 hores a la setmana de classes de matemàtiques. També els 

alumnes tindran una hora setmanal d’orientació laboral i una hora de tutoria. Aquests 
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alumnes estan tres dies a l’institut treballant les àrees esmentades i dos dies fan pràctiques 

en empreses, dins el marc d’un conveni amb l’ajuntament del Vendrell. (*Veure conveni.) 

 

A través dels projectes es treballaran totes les competències bàsiques: 

● Competència comunicativa lingüística i social. 

● Competències artística i cultural. 

● Competència matemàtica. 

● Competència d’aprendre a aprendre. 

● Competència d’autonomia i iniciativa personal. 

● Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

● Competència social i ciutadana. 

 

5.5.4.Professorat i tutoria. 

 

L’equip docent dels grups de diversificació curricular és reduït, però pot ser de qualsevol 

matèria. 

 

Una part important és la tutoria i el seguiment dels alumnes. La tutoria l’exercirà un 

professor/a de l’equip de l’aula que a més anirà a les reunions de la CAD. 

4.5.5. Avaluació. 

 

L’avaluació es farà tenint el compte la programació adaptada que se segueix a l’aula, 

segons acord de la CAD els alumnes del grup Endavant poden treure de màxim un set i a 

les seves notes es posarà una nota que indiqui que la nota és d’adaptació curricular, però 

aquest alumnes tenen les mateixes possibilitats que un altre a obtenir el graduat de l’ESO. 
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5.6. L’aula d’acollida. 

 

El centre compta amb un aula d’acollida amb 1 professor/a amb dedicació complerta. El 

número d’alumnes va variant al llarg del curs, ja que alguns s’incorporen a l’aula ordinària 

a temps complet i altres entren de nou degut a la matrícula viva, però de mitjana hi ha uns 

35 20 alumnes. 

5.6.1. Perfil i adscripció de l’alumne/a de la modalitat d’aula d’acollida. 

 

Es considera alumne/a nouvingut aquell alumne/a de nova incorporació al sistema educatiu 

de Catalunya en els vint-i-quatre darrers mesos. 

També pot atendre alumnes de suport lingüístic. 

5.6.2. Programacions: objectius i metodologies. 

 

L’aprenentatge de la llengua de l’escola és una de les primeres necessitats de l’alumnat que, 

sense conèixer-la, s’incorpora als centres educatius de Catalunya. Per això, a més de les 

activitats docents dedicades directament a l’ensenyament de la llengua catalana, tota la 

comunitat educativa ha de vetllar especialment per facilitar-ne l’aprenentatge. 

 

L’especificitat del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat, sovint incorporat durant el curs 

escolar, amb situacions singulars fruit de la diversitat d’edats, procedències i processos 

d’escolarització previs i especialment el fet de compartir el temps escolar entre l’aula 

d’acollida o altres estructures de suport i l’aula ordinària, fa necessària l’elaboració d’un pla 

individual intensiu (PII). 

 

La metodologia de l’aula d’acollida ha de tenir en compte l’organització dels aprenentatges 

de manera globalitzada, l’existència d’activitats funcionals, el foment del treball cooperatiu 

i l’establiment de relacions personals positives. 
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5.6.3. Estructura organitzativa. 

 

L’agrupació dels alumnes nouvinguts del curs 2018-19 està realitzada segons el nivell 

lingüístic. Així tenim un nivell baix on es troben els nois i noies acabats d’arribar i amb 

més dificultats educatives (no desconeixen el nostre alfabet, venen d’un nivell educatiu més 

baix,...), després tenim un grup mig a on hi són aquells alumnes que ja han passat uns 

mesos a l’aula d’acollida i que tenen un cert domini de la nostra llengua i aquells 

castellanoparlants que per semblança amb la seva llengua materna poden seguir un nivell 

més avançat de català. L’últim nivell vindria donat per aquells alumnes que ja comencen a 

tenir les eines necessàries per seguir les classes normals però que els hi manca comprensió 

lectora, oral i escrita. La durada màxima a l’aula d’acollida no serà mai superior als 24 

mesos. 

 

Tot i així es respecten les matèries d’educació física, dibuix, música,... considerades com a 

vehiculars cap a una integració real amb l’aula ordinària i, d’aquesta manera, facilitar el 

procés de socialització. Cal afegir a aquest grup la llengua castellana per els alumnes 

castellanoparlants i per els que porten ja un any a l’aula d’acollida. Els alumnes estan un 

màxim de 15 hores a l’aula i aquells amb grans necessitats educatives són atesos de forma 

individualitzada amb col·laboració amb els tutors de l’aula d’acollida. Els alumnes, però, 

segons la seva evolució, s’aniran incorporant més hores a l’aula ordinària fins aconseguir la 

total incorporació.  

 

5.6.4. Professorat - Tutoria. 

 

El/a tutor/a de l’aula d’acollida és el referent més clar per a l’alumnat nouvingut, però és 

responsabilitat de tota la comunitat educativa la resposta que s’ofereix a aquest alumnat per 

a la seva plena integració al centre. 
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La jornada lectiva de la tutora de l’aula d’acollida es dedicarà fonamentalment a la 

docència amb l’alumnat nouvingut. 

 

El/a tutor/a de l’aula d’acollida ha de dur a terme les funcions següents: 

● Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans individuals amb la 

CLIC i, si escau, de les adaptacions curriculars individualitzades o les 

modificacions del currículum d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels 

alumnes respecte al seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 

● Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les 

seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar 

processos i resultats. 

● Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la 

llengua. 

● Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència. 

● Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural en el 

procés educatiu de l’alumnat nouvingut. 

● Coordinar-se amb el/la coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social 

del centre i amb els professionals especialistes (LIC, EAP,…). 

● Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació…, per 

coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència 

educativa. 

 

5.6.5. Avaluació. 

 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut s’ha de dur a terme en 

relació amb els objectius del seu pla individual intensiu, l’adaptació curricular 

individualitzada o la modificació del currículum. L’avaluació ha de ser contínua, amb 
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observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les 

aportacions i les observacions efectuades en cada una de les àrees. 

 

5.6.6. Projecte padrins. 

L’objectiu bàsic és que els alumnes nouvinguts se sentint millor acollits al centre. 

Descripció: 

Un/a alumne/a de l’aula ajuda a l’alumne/a nouvingut ha d’entendre qualsevol cosa que 

succeeixi a classe. 

Professora/or responsable: 

El LIC del centre. 

 

5.6.7. Protocol d’acollida. 

 

* Per veure més extensament mirar Pla d’acollida 

L’acollida i la integració escolar de tot l’alumnat ha de ser una de les primeres 

responsabilitats i dels primers objectius del centre educatiu i dels professionals que hi 

treballen. 

 

Per aconseguir aquest objectiu, particularment pel que fa referència a l’alumnat nouvingut, 

l’institut ha de: 

– Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a 

Catalunya: funcionament del centre, tractament i ús de les llengües, recursos a l’abast, 

possibilitat de sol·licitud d’ajuts, procés d’integració de l’alumne/a al centre, 

assoliment dels aprenentatges… 

– Garantir una comunicació eficient amb la família, utilitzant el servei de traducció, si 

escau, per tal de copsar les necessitats de l’alumne/a (físiques, afectives, emocionals, 

cognitives, socials…). El centre pot sol·licitar la presència d’un intèrpret quan 

l’alumne/a i la seva família desconeguin les dues llengües oficials a Catalunya. Tant 
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les entrevistes inicials com el seguiment poden fer-se en sessions individuals o en 

grup. 

 

Aquests dos punts es realitza mitjançant una entrevista realitzada pel coordinador de cicle. 

En aquest primer contacte es realitza: 

- Avaluació inicial de l’alumne/a en la llengua familiar o d’escolarització prèvia, en la 

mesura que sigui possible. Serviran per col·locar l’alumne al grup més adient però 

respectant el nivell que correspon per a la seva edat. 

- Carpeta informativa, si és possible amb la llengua pròpia de la família, amb 

informació d’inici de curs i sistema educatiu. Si això no fos possible, a la web del 

Departament d’Educació i Universitats hi ha una llista actualitzada d’entitats i professionals 

que proporcionen serveis de traducció i d’interpretació. La petició del servei s’ha de fer 

directament a les entitats i professionals enumerats a la llista i ha de comptar amb el vist i 

plau del director o directora del centre. Els centres educatius disposen d’un espai web que 

el Departament ha habilitat al portal XTEC amb informació seleccionada i actualitzada 

sobre aquesta temàtica: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/acollida/ 

- Garantir el traspàs d’informació al tutor/a i a l’equip docent.  

-Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels processos 

migratoris i reforçar la tutoria per potenciar l’autoestima i proporcionar l’orientació 

escolar i/o laboral necessària. 

5.7. La unitat de suport intensiu per a la escolarització inclusiva (SIEI) 

 

Comptem amb dos professores, una auxiliar d’educació especial i algunes hores de 

vetllador/a. El número d’alumnes es al voltant de 18. 

5.5.1. Perfil i adscripció de l’alumne/a. 
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Tots els alumnes que assisteixen al SIEI, són alumnes amb dictamen de l’EAP i en aquest 

dictamen ha de figurar com a recurs necessari per ser atesos al SIEI. 

5.6.2. Programacions: objectius i metodologies. 

 

Objectius que es pretenen assolir: 

● Assolir el grau de comprensió i expressió, oral i escrita, en català i castellà 

necessari per a la incorporació a la vida social. 

● Utilitzar les eines matemàtiques necessàries en les situacions i problemes de la 

vida quotidiana. 

● Aplicar les eines bàsiques de comprensió del món en els aspectes científic, 

social, tècnic i artístic. 

● Arribar a aconseguir el creixement necessari per viure de forma autònoma, tant 

en la dimensió individual com en la social. 

● Adquisició de les competències bàsiques (dins les possibilitats de cada alumne). 

Metodologia: 

● L’horari dels alumnes es divideix entre l’estada a l’aula ordinària de referència i 

l’aula de SIEI. Els alumnes no poden passar més de 20 hores al SIEI. 

● Les classes es faran buscant la part més pràctica dels continguts a treballar. 

Aquests continguts estaran relacionats amb la vida real de l’entorn dels alumnes, 

volem que siguin motivadors i vinculats a la realitat social, i als interessos 

relacionats a l’edat dels alumnes. I així fem dos projectes: l’hort i habilitats 

manuals. 

● S’utilitzarà de forma freqüent els mitjans TIC.  

● Dins l’aula hi ha diferents ritmes d’aprenentatge. Els continguts majoritàriament 

es treballaran en grups per tal de millorar les habilitats socials dels alumnes. 

També hi haurà una part de treball individual per tal de respectar els diferents 

ritmes d’aprenentatge. 

● Cada alumne tindrà un seguiment personalitzat per part de tots els professors.  
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5.6.3. Estructura organitzativa. 

 

L’horari escolar de l’alumnat es troba dividit entre el SIEI i l’aula ordinària. Les matèries 

de castellà, català, anglès i matemàtiques  es cursen al SIEI.  Les matèries amb agrupaments 

flexibles es realitzen bàsicament a l’aula amb acompanyament (sempre que sigui possible). 

La resta de matèries segons les necessitats dels alumnes. 

5.6.4. Professorat - Tutoria. 

 

El professor-tutor de l’aula,seguint la normativa, ha de: 

● Impartir la docència individual i en grup reduït que els alumnes del SIEI 

requereixen. 

● Formular propostes d’adaptacions curriculars per als alumnes atesos al SIEI i 

elaborar materials específics o adaptats que en facilitin l’aprenentatge i la 

participació en les activitats del grup ordinari. 

● Col·laborar amb els tutors i amb la resta de l’equip docent, d’una manera especial 

amb els de l’especialitat d’orientació educativa i amb l’EAP, si escau, en 

l’elaboració del pla individualitzat dels alumnes atesos al SIEI. 

● Acompanyar els alumnes en la seva participació en les activitats de l’aula ordinària. 

● Fer la tutoria individual dels alumnes que atenen. 

● Col·laborar amb l’equip directiu del centre en totes les actuacions per a la inclusió 

dels alumnes 

 

5.6.5. Avaluació. 

 

Els alumnes són avaluats segons el seu PI. 

*Veure la programació específica del grup. 
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6. EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 

 

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

Implica formar-los com a persones que es puguin desenvolupar en la societat actual i 

puguin triar el seu propi projecte de vida. 

La tutoria forma part indissoluble de la funció docent i del currículum. Qualsevol professor 

del centre s’ha d’implicar en l’acció tutorial. Si volem una acció educativa de qualitat cal 

establir-la com una tasca col·lectiva i de responsabilitat compartida per tot l’equip docent. 

La coordinació i el treball d’equip del professorat és fonamental per al bon funcionament 

del grup-classe i de l’alumnat individualment. 

La funció tutorial pretén aconseguir la personalització dels processos d’ensenyament-

aprenentatge, l’atenció individualitzada a les necessitats educatives especials, la 

preocupació per les circumstàncies personals, el suport a la presa de decisions sobre el 

futur, la connexió amb la família i l’entorn i les relacions personals professorat-alumnat. 

L’acció tutorial ha d’ésser un procés continu al llarg de tota l’etapa obligatòria i no 

obligatòria. 

Per portar a terme el Pla d’acció tutorial és necessària la participació activa dels 

tutors, dels professors dels equips docents i del Departament d’Orientació. 

El Pla d’acció tutorial engloba diferents camps d’actuació: alumnes, pares, mares i 

professors/es. 

La programació anual de les tutories, l’organització i els objectius de les reunions dels 

equips docents, el pla del departament d’orientació i, fins i tot, les programacions 

didàctiques de les diferents àrees han d’incorporar els objectius previstos dins el Pla d’acció 

tutorial. 

Donada la importància del Pla d’acció tutorial i la necessitat que tenen els tutors i els 

professors de suport humà i tècnic per a portar a terme la seva tasca, el departament 

d’orientació ho tindrà com a àmbit d’actuació prioritari. S’ha de facilitar l’actuació dels 

tutors amb suggeriments, propostes d’actuació i materials que facilitin la seva tasca. 

*Veure el document del PAT 
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7. CRITERIS GENERALS SOBRE L’AVALUACIÓ 

 

En aquest apartat s’explica de manera genèrica com es realitza l’avaluació, però tot queda 

més concretat en el protocol. 

L’avaluació i promoció de l’alumnat de l’ESO està desenvolupada en 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. En el decret 

187/2015, de 28 d’agost pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

secundària obligatòria i 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 

************************************************************************* 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes serà contínua. L’objectiu 

fonamental de l’avaluació a l’ESO és saber si l’alumnat ha arribat a assolir els objectius que 

ens havíem proposat o fins a quin grau els ha assolit. La funció de l’avaluació educativa ha 

d’anar encaminada a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge i, per tant, la recollida 

d’informació, i la seva anàlisi, ha d’orientar-se a la presa de decisions per a aquesta millora.  

Per tant, tot procés educatiu s’iniciarà amb la informació obtinguda a partir de la situació 

inicial de l’alumnat –avaluació inicial– que ens ha de permetre adaptar el procés 

d’aprenentatge als coneixements i capacitats de l’alumnat. Per tal que aquesta informació 

sigui objectiva i ajustada hem de procurar diversificar els instruments de recollida durant 

els primers dies de la matèria nova. 

En definitiva, hem d’avaluar el conjunt de les activitats realitzades de manera continuada 

tenint en compte la realitat individual de l’alumnat. També cal tenir present els aspectes de 

comunicació i participació a l’aula, és a dir, valorar els components actitudinals de la nostra 

avaluació. 
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Tot el que hem dit fins aquí fa referència al sentit pedagògic de l’avaluació, sens dubte el 

més important i que no s’ha de confondre mai només en l’estricte sentit classificatori i 

selectiu. Tanmateix, però arriba el final del cicle o de l’etapa i hem d’avaluar la trajectòria 

de cada noi i noia i hem d’orientar-los en les diverses opcions: estudis postobligatoris o 

món laboral. 

Efectivament, tot aquest procés acaba concretant-se en unes NOTES. Aquestes 

qualificacions són la concreció final de tot l’ensenyament-aprenentatge de tot un cicle. 

I,especialment, en el segon cicle de l’etapa tenen una importància cabdal perquè 

determinen, en molta mesura, les possibilitats futures de l’alumnat. És per aquesta raó que 

és molt important establir criteris d’avaluació consensuats per tot el professorat i que 

formin part del projecte curricular de l'institut. 

 

7.1. La junta d’avaluació. 

 

La junta d’avaluació la componen tots els professors amb atribució docent en el nivell 

corresponent. Donat que l’avaluació ha de ser integradora, és a dir, que l’observació i 

diagnòstic del progrés de l’alumne/a en els aprenentatge necessita la integració de les 

aportacions de tot el professorat d’un mateix alumne/a, el nombre de professors/es d’un 

mateix grup ha de ser limitat. 

 

• La coordinació de la junta correspon al coordinador de nivell. 

• El tutor/a del grup avaluat presidirà la sessió d’avaluació del seu grup, i serà l’encarregat 

d’aixecar acta de la reunió. 

 

7.2. Les sessions d’avaluació 
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● Avaluació inicial o preavaluació: Abans de la 1ª avaluació ordinària (mitjans 

octubre). L’objectiu és avaluar globalment la incorporació de l’alumnat al seu curs i 

l’ajust de la programació en cas necessari. 

● Avaluacions ordinàries: És realitzaran 3 avaluacions ordinàries al llarg del curs. 

Tenen com a objectiu estudiar i valorar conjuntament el rendiment de l’alumnat, 

com a grup i individualment, a més de prendre les decisions pertinents que es faran 

constar en l’acta de l’avaluació. 

● L’Avaluació final de juny:En la darrera avaluació ordinària del curs escolar, 

l’equip docent ha de valorar els resultats obtinguts per l’alumnat en aquest període, 

tant pel que fa als ensenyaments d’aquest darrer període com a les activitats o 

proves de recuperació d’avaluacions anteriors. A partir del conjunt de dades 

d’avaluació obtingudes al llarg del curs  i de les recuperacions, si escau, el 

professor/a de cada matèria ha d’atorgar a cada alumne o alumna una qualificació 

final d’avaluació, tenint en compte els criteris d’avaluació de cada matèria. En els 

tres primers cursos de l’etapa, per a cada alumne/a l’equip docent ha d’atorgar una 

qualificació del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s’ha d’obtenir com 

a mitjana aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació del treball de 

síntesi, d’una banda, i de la qualificació aportada pels professors de les matèries 

optatives cursades per l’alumne/a al llarg del curs, de l’altra. 

● Avaluació final de setembre: Després de les activitats extraordinàries d’avaluació 

(que ha d’incloure activitats d’estiu, un resum del professorat del curs i l’activitat 

d’avaluació del setembre) l’equip docent s’ha de reunir en sessió d’avaluació final 

de curs per, a partir de les qualificacions obtingudes, decidir quin alumnat passa de 

curs. El professor/a de cada matèria ha d’atorgar a cada alumne o alumna, que al 

juny no ha aprovat totes les matèries, una qualificació final de curs no superior de 5. 
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A les sessions d’avaluació finals de curs s’hi pot incorporar, amb veu però sense vot, un 

membre de l’equip directiu a i de garantir la coherència dels processos d’avaluació entre els 

diferents grups del centre. 

 

7.3. Criteris d’avaluació i superació d’àrea a l’ESO 

 

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

que afavoreixen la seva formació i per aprendre a analitzar i reflexionar sobre el seu procés 

d’aprenentatge, cal donar-li una informació correcta sobre els criteris i procediments 

d’avaluació, la qual cosa ha de ser assumida per tots els equips docents. 

 

Diferents nivells a avaluar i com fer-ho. 

 

És important distingir: l’avaluació d’una matèria concreta: (que correspon al 

Departament didàctic ial propi professor fixar-ne els criteris), l’avaluació de l’àrea al llarg 

del cicle o etapa(correspon a cada departament fixar-ne els criteris) i els criteris per a la 

superació i/o promoció de cicle o etapa (que els marca la LOE i el decret 187/2015, de 28 

d’agost). 

 

L’avaluació d’una matèria concreta. 

 

Pel que fa a l’avaluació d’una matèria concreta: es tindrà sempre en compte que al 

començament, sigui comuna o optativa, l’alumnat tingui coneixement dels objectius de la 

matèria i dels criteris d’avaluació. Per tant, s’ha de lliurar a l’alumnat un full amb els 

objectius i els continguts de la matèria i els criteris d’avaluació. En aquest full s’han 

d’indicar els continguts mínims que cal assolir amb el crèdit. A aquest mínim 

l’anomenarem nivell de suficiència. 

D’altra banda, l’alumnat tindrà una informació plena de la nota final de la matèria a partir 

dels seus rendiments en tots els aspectes avaluats. 
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S’ha de tenir en compte que a l’ESO l’avaluació ha de ser contínua, 

individualitzada,global i integradora. 

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

avaluació sumativa. En l’avaluació s’ha de considerar l’anàlisi del procés d’aprenentatge de 

l’alumnat, com també el seu procés maduratiu, ha de partir del profund coneixement de 

l’alumnat per tal d’avaluar-ne les capacitats, valors i interessos i l’adequació als objectius 

generals i les competències bàsiques. 

Els criteris d’avaluació d’una matèria seran establerts pels Departaments didàctics a les 

programacions didàctiques i compartits i aplicats pel professorat de tot el departament. 

 

7.4. Recuperacions a l’ESO 

 

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. A part de les 

mesures de reforç. 

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.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. 

 

7.5. Criteris de promoció a l’ESO 

 

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 
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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 decisiu. 

Si escau, es comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en 

diferents cursos. 

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 qualificació 

d’aquestes matèries serà de suficient is indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc. 

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. 

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 finalitzà el curs. 

A l’avaluació final de 4t ( juny o setembre) l’equip docent valorarà si un alumne pot o no 

tenir l’ESO, encara que tingui suspesa alguna matèria, sempre i quan es compleixin les 

condicions següents: 

- Tingui suspeses 2 matèries o menys i només una pot ser instrumental. 

- L’alumne en qüestió s’hagi presentat als exàmens de recuperació i hagi fet 

satisfactòriament les activitats d'estiu". 
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L’avaluació de les matèries optatives 

 

En l’avaluació final de curs de 1r , 2n i 3r, l’equip docent ha d’atorgar, per a cada alumne/a, 

una qualificació del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s’ha d’obtenir com a 

mitjana aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació del treball de síntesi 

(50%), d’una banda, i de la qualificació aportada pels professors de les matèries optatives 

cursades per l’alumne/a al llarg del curs (50%), de l’altra. A efectes de promoció, el bloc de 

matèries optatives es considerarà com una única matèria. 

Les matèries optatives que no es poden recuperar en si mateixes al setembre o en altres 

moments, quedaran superades, si es superen les matèries comunes de referència de les 

optatives. 

En l’avaluació final de 4t,cadascuna de les tres matèries optatives específiques que ha 

cursat l’alumne/a, té una qualificació diferenciada, no fan mitja entre elles. 

7.6. Proves extraordinàries per obtenir l’ESO 

 

Aquells alumnes que no hagin superat l’ESO i els quedin cinc o menys matèries, i complint 

una sèrie de requisits, poden presentar-se a unes proves extraordinàries al mes de març. 

(*Veure el protocol corresponent.) 

7.7. Les qualificacions 

 

Les qualificacions que cal usar per expressar els resultats de l’avaluació de tots i cadascun 

dels alumnes en tots els documents d’avaluació de caràcter oficial són: excel·lent (E), 

notable (N), bé (B), suficient (S), insuficient (I). Es considera qualificació negativa 

l’insuficient; les altres es consideren totes positives. 

Aquestes qualificacions han d’anar acompanyades d’una qualificació numèrica entera, en 

una escala d’1 a 10, amb les correspondències següents: 

Insuficient: 1, 2, 3 o 4 
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Suficient: 5 

Bé: 6 

Notable: 7 o 8 

Excel·lent: 9 o 10 

I han de constar en tots els documents d’avaluació de caràcter oficial, així com en tots els 

certificats oficials expedits pel centre. 
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8. EL CONTROL D’ASSISTÈNCIA 

 

Aquest apartat queda establert al NOFC del centre. 

 

  



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular ESO PCC ESO 

 

 

 

VERSIÓ V 2.2 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/18  

ARXIU  PCC ESO Pàgina 51 de 52 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

 

 

Annexos 

 

1.-Full d’optatives 

2.- Model de Programacions  

3.- Programacions específiques dels grups de diversificació curricular, aula d’acollida, 

USEE 

4.- Protocol del PI i PI 

5.- Protocol de recuperació de pendents de cursos anteriors 

6.- Protocol pendents del curs acadèmic actual 

7.- Protocol Proves extraordinàries de setembre 

8.-Protocol de proves extraordinàries de 4t ES 
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