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“L’alumnat, la seva educació i la seva formació com a persones és 

l’element nuclear i la raó que justifica tota l’activitat del centre 

educatiu.” 

1.- CONTEXT 
 
Partint del nostre context cultural i respectant el dret a l'educació, la comunitat 

educativa de l’INS Joan Oró aposta per una educació integral de l'alumnat que li 

permeti desenvolupar competències per a la vida i integrar-se, amb eficàcia i de 

la manera més completa possible, en la societat.  

El Projecte Educatiu del Centre ha de ser, dins del marc legal existent, un 

instrument que ens permeti atendre al desenvolupament i perfeccionament de les 

qualitats físiques, intel·lectuals i morals de l’alumnat; és a dir, una formació 

integral, dins del procés educatiu que la demanda social origini, per tal d'actuar 

el més àmpliament, profunda i previsora que puguem.  

No pretenem un sistema rígid de normes o principis, sinó un sistema operatiu que 

permeti adoptar iniciatives i solucions als problemes que el normal 

desenvolupament de la vida del centre plantegi.  
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2.- IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 
2.1.- Principis rectors (LEC) 
El projecte educatiu és un instrument per a la gestió, coherent amb el context 

escolar, que enumera i defineix les notes d’identitat del centre, formula els 

objectius que vol i expressa l’estructura organitzativa de la institució. 

 

Els principis rectors definits en la LEC (article 93) han de ser recollits en cada PEC, 

és per això que passem a descriure’ls: 

 

El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per 

l’Estatut, es regeix pels principis generals següents: 

 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la 

resta de legislació vigent. 

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat 

democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el 

respecte i la igualtat. 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la 

integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els 

centres sostinguts amb fons públics. 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, 

la llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels 

poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de 

consciència dels alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 

bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, 

i el respecte a la convivència. 

i) El respecte i el coneixement del propi cos. 

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i 

responsable dels recursos naturals i del paisatge. 

l) El foment de l’emprenedoria. 

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

o) L’educació al llarg de la vida. 

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació 

religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions. 

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

 

 

 

 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

              INS JOAN ORÓ  

  6 

El nostre projecte educatiu, a més a més, compleix: 

 

- És un projecte de centre: fruit del consens i convergència de totes les 

opinions i posicions dels diferents membres de la comunitat escolar. 

- Ha estat elaborat en equip: liderat per la directora i amb la participació de 

tots els membres de la comunitat escolar. 

- Serveix de punt de referència en l’elaboració d’altres documents que 

desenvolupen el procés d’ensenyament aprenentatge del centre. 

- És un document propi, singular del nostre centre, emmarcat en el nostre 

context específic i que determina el seu plantejament, contingut i 

desenvolupament. 

- És un projecte, no és quelcom acabat i definitiu, sinó que s’anirà modificant, 

en relació amb noves necessitats o canvis en el seu context. 

 

 

2.2.- Caràcter propi 
Som un centre públic i laic, d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, obert i integrador, 

que proporciona una educació de qualitat, en un entorn pedagògic innovador i 

col·laboratiu, desenvolupant la cultura de la pau i l’esforç. 

 

MISSIÓ: 

 

El nostre centre pretén desenvolupar i fer créixer en l’alumnat les dimensions 

cognitiva, emocional, motriu i ètica, adquirint un ampli ventall de competències 

que li permetin la integració plena en la societat del segle XXI. 

 

VISIÓ: 

 

Volem ser un centre capaç de: 

* Conformar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç d’articular 

dues exigències: educació i aprenentatge.  

* Preparar persones per a contribuir  a la millora de la societat a partir de la 

capacitació en actituds, valors, coneixements i habilitats dels nostres alumnes, en 

l'exercici de la llibertat, la creativitat, la responsabilitat, la democràcia i el 

respecte cap a un mateix, cap als altres i cap a l'entorn. 

* Formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i 

compromesos amb el món en el que vivim. 

 

LA NOSTRA CULTURA DE CENTRE:  

 

La nostra cultura de centre es caracteritza pel foment dels següents valors i fets: 

* El respecte mutu com a principi de convivència i plataforma de treball. 

* El pluralisme ideològic i la interculturalitat. 

* La innovació com eina de progrés i millora. 

* L’educació integral com a mètode de formació dels alumnes dins d’una        

comunitat democràtica i participativa. 

* El treball  d’atenció a la diversitat. 
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* La participació responsable i positiva, promovent el treball en equip i en xarxa. 

* La valoració i el reconeixement de les persones i els seus projectes. 

* El foment de la cultura de l’esforç i el treball ben fet. 

* La correcta comunicació entre els diferents membres de la comunitat 

educativa.  

* La coresponsabilitat de les famílies. 

 

 

 

 

3.- CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
L'INS Joan Oró és un centre d'Educació Secundària que pertany i és finançat pel 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’hi 

imparteixen els estudis següents: 

 ESO 

 Batxillerat en les modalitats: Humanitats i Ciències Socials, Ciències i 

Tecnologia 

 Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats físicoesportives en 

el medi natural 

 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives 

 Ensenyaments de Règim Especial d’Esports (futbol, futbol sala, bàsquet, 

handbol, judo i defensa personal, salvament i socorrisme) 

 Curs d’Accés als CFGS. 
 

En l’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i el Curs d’Accés es treballa en un règim de 

permanència d'horari intensiu per facilitar el transport, l'estudi i les activitats 

extraescolars dels alumnes. Els Ensenyaments de Règim Especial d’Esports 

s’imparteixen en horari de tarda i el nivell 1 i 2 de futbol també en horari intensiu 

diürn.  

 

El centre es troba dins la zona urbana de Lleida però no pertany directament a 

cap barri. Juntament 

amb els instituts veïns: 

l’INS Màrius Torres i l’INS 

Gili Gaya es conforma el 

Camp Escolar, que és un 

espai educatiu on cada 

institut té la seva vida 

interna pròpia però ja des 

del seu inici els alumnes 

comparteixen el pati, els 

horaris d’entrada i sortida 

al centre, entre d’altres. 

 

En l’actualitat tenim 9 escoles de Primària adscrites en aquesta zona (cal 

considerar que dues d’elles formen part d’una ZER). 
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4.- PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 
4.1 Prioritats i objectius educatius 
 

I. Entenem l'educació com un procés integral en el qual es potencien els aspectes 

intel·lectuals, morals, culturals, socials i psicomotrius de l'alumnat.  

Pretenem fomentar en l'alumnat:  

 

1.- Els valors propis de l'individu i els principis d'una societat democràtica. És a dir, 

el respecte a un mateix i als altres, a la diversitat ètnica, cultural, ideològica i 

religiosa.  

 

 Dissenyar activitats que promoguin la tolerància i l'eliminació d'actituds 

discriminatòries.  

 Donar a conèixer les diferents realitats del món.  

 Promoure l'educació ambiental, l'educació per a la salut i per a la pau.  

 Afavorir el coneixement de les cultures d'altres països mitjançant el treball de 

forma positiva i enriquidora de la diversitat que hi ha al centre, els intercanvis, 

viatges, sortides culturals, etc.  

 

2.- La capacitat crítica i l'actitud dialogant com a preparació per a l'exercici 

responsable de la llibertat.  

 

 Afavorir els debats, taules rodones, etc. per aprendre a escoltar i respectar 

l'opinió dels altres.  

 Promoure les activitats en grup per a desenvolupar la capacitat d'escoltar i 

entendre els companys.  

 Desenvolupar la capacitat de reflexió crítica pel que fa a les opinions alienes.  

 Desenvolupar en l'alumnat l'assoliment d'una maduresa que els permeti tenir un 

criteri propi.  

 

3.- La col·laboració dels alumnes entre ells, envers el professorat, el PAS i els òrgans 

de gestió del centre.  

 

 Potenciar totes les tasques que impliquin un treball en equip emmarcat en el 

sentit de la responsabilitat, participació, col·laboració, altruïsme i generositat 

(grups de treball, de laboratori, investigació, teatre, periodisme, oci, esports, 

etc.)  

 Estimular la confiança i el respecte mutu entre l'alumnat, professorat i PAS 

mitjançant el diàleg, tracte personal individualitzat i col·lectiu.  

 Promoure la funció dels delegats i altres representant dels alumnes/as com a 

veritables portaveus de les propostes i inquietuds dels seus companys i 

companyes.  

 

4.- L'esperit solidari amb el país, amb Europa i amb el món.  
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 A partir d'un aprofundiment del coneixement de les necessitats i possibilitats del 

país, d'Europa, del món, s'activarà l'organització i participació en campanyes 

d'ajut, cooperació i divulgació.  

 

II. Creiem que és una obligació del centre i un dret dels alumnes el fet que 

l'ensenyament sigui impartit en una certa línia metodològica que permeti que 

l’alumnat sigui el centre de l’aprenentatge. 

 

Pretenem, amb una ràtio adequada:  

 

1.- Valorar la participació de l'alumnat en totes les tasques d'aprenentatge i 

capacitar els alumnes per a poder treballar individualment i en equip.  

 

 Conscienciar l'alumne/a de la importància del seu paper en el ritme 

d'aprenentatge com un element actiu, fomentant el treball en equip com un 

mitjà valuós per a la seva integració i formació.  

 Estimular l'alumne/a a vetllar pel bon funcionament del grup-classe, pel 

manteniment del material del qual disposa, potenciant la seva responsabilitat 

en el procés educatiu.  

 

2.- Orientar la tasca escolar des d'una perspectiva de futur; és a dir, preparar els i 

les alumnes per accedir i adaptar-se al món cultural, social i professional canviant.  

 

 Ser facilitadors més que no pas transmissors de coneixement. 

 Forma l’alumnat amb l’objectiu d’adquirir competències per a la vida. 

 

3.- Donar importància a l'adquisició tant de tècniques i continguts bàsics com 

d'hàbits d'estudi i treball.  

 

 Desenvolupar les tècniques de comprensió i expressió de missatges orals i 

escrits.  

 Treballar la lectura crítica i raonada de textos científics i literaris.  

 Promoure l'anàlisi crítica dels missatges audiovisuals del món actual.  

 Assolir raonadament els continguts bàsics operatius mitjançant tècniques i 

habilitats integradores. 

 

4.- Fomentar en l'alumnat la curiositat i la investigació, l'actitud crítica i la 

creativitat.  

 

 Despertar en l'alumne/a la inquietud i la reflexió per  l'entorn físic i humà proper 

i universal.  

 Potenciar el treball de recerca en els continguts de les diverses etapes de 

l'ensenyament.  

 Mostrar una actitud respectuosa comprensiva, oberta, crítica, lògica i 

empàtica envers les obres pròpies i dels altres.  

 Estimular la creació i investigació plàstica, literària, audiovisual i científica. 
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5.- Crear espais de reflexió i creixement, treballant les emocions, com a part 

essencial dins el procés d’ensenyament aprenentatge. 

 

 L’èxit personal i social està condicionat a la coneixença d’un mateix, saber 

prendre decisions, ser responsables, relacionar-se positivament amb l’entorn i 

gestionar les pròpies emocions. 

 

6.- Provocar situacions en el procés d’ensenyament aprenentatge on la 

personalització sigui un fet i una realitat. 

 

 Identificar, valorar i incorporar a les activitats escolars els interessos, opcions i 

objectius de l’alumnat. 

 Posar el focus d’atenció de l’acció educativa en les trajectòries individuals 

d’aprenentatge. 

 Utilitzar metodologies d’indagació. 

 Implicar altres agents educatius i recursos externs. 

 

7.- Afavorir la coordinació dels elements bàsics de l'aprenentatge; entenent com 

a coordinació: definir i concretar les activitats a realitzar; establir responsabilitats; 

implicar tothom en la realització de tasques; establir els recursos materials, 

econòmics i organitzatius. 

 

 Facilitar la coordinació i el treball en equip dels professors d'un mateix grup, 

nivell, àrea... 

 Afavorir la coordinació de les estratègies metodològiques tot fent-les 

congruents i complementàries.  

 

8.- Possibilitar entre els professors un coneixement i una concepció de l’escola 

com un tot. 

 

Entendre el centre com una organització en què les actuacions de cadascun dels 

seus elements s’han de conèixer i complementar. 

Propiciar que el professor/a pugui plantejar-se objectius atractius i no rutinaris. 

Treballar  en equip, per fer plantejaments a mitjà i llarg termini de forma 

coordinada amb altres companys. 

 

 

III. El català és la llengua vehicular del nostre centre. Això queda reflectit en el 

Projecte Lingüístic. 

 

 

IV. Projecte d’immersió lingüística en anglès: el centre aposta per l’aprenentatge 

actiu de l’anglès en tots els cursos i en una línia d’ESO es cursarà un percentatge 

important del currículum en anglès (projecte WhatsEp: podeu consultar el projecte 

dins el PLC)  
 

En una societat on el domini dels idiomes s’ha convertit en una aspiració 

prioritària, la nostra escola no se’n pot quedar al marge. 
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V. La preocupació per l’entorn és una constant al llarg del currículum implicant a 

tots els estaments del centre promovent el treball en equip per portar a terme 

activitats d’educació ambiental. 

 

1.- Difusió/informació de les actuacions d’Educació Ambiental que es porten a 

terme a l’escola. 

2.- Fer recollida selectiva del residus de paper, d’envasos i rebuig als diferents 

espais de l’escola. 

3.- Seguir una política de reducció de la quantitat de residus que produïm en el 

centre 

 

 

VI. El centre es compromet a organitzar un seguit de mesures d’atenció a la 

diversitat que es desenvolupin a cada etapa.  

 

 

VII. El centre es manifesta aconfessional, per respondre als principis de respecte i 

de pluralisme ideològic de la societat que l’envolta. Per aquest fet, tota persona 

que treballi o estudiï al centre ha d’abstenir-se de fer propaganda religiosa dins el 

marc escolar. Cal dir, però, que creient que les festes populars regeixen la vida 

quotidiana de la societat, aquestes es celebraran sense excloure’n cap contingut 

fonamental. 

 
 

4.2 El projecte Lingüístic* 
El podeu consultar en l’Annex I. 
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5.- EL CURRÍCULUM 
5.1 Criteris d’organització pedagògica 
Els criteris pedagògics del Projecte educatiu regeixen i orienten l'exercici 

professional de tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa. 

També hi contribueixen el Pla d'acollida, el Pla d’atenció a la diversitat i el de 

Formació per tal de facilitar als docents el coneixement del Projecte educatiu i la 

pertinent adaptació de llur exercici professional. 

 

1. Els criteris d’organització pedagògica contribueixen al compliment dels 

principis del sistema educatiu i fan possible: 

o a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col.lectius, en 

aplicació del principi d'inclusió. 

o b) El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els 

permeti la plena integració social i laboral i la incorporació als estudis 

superiors com a resultat de l'acció educativa. 

o c) La incentivació de l'esforç individual i grupal, especialment en el 

treball quotidià al centre educatiu. 

o d) L'adequació dels processos d'ensenyament al ritme 

d'aprenentatge individual, per mitjà de l'aplicació de pràctiques 

educatives inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de 

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

o e) La coeducació, que ha d'afavorir la igualtat entre l'alumnat. 

o f) L'establiment de regles basades en els principis democràtics, que 

afavoreixen els hàbits de convivència i el respecte a l'autoritat del 

professorat. 

o g) La implicació de les famílies en el procés educatiu. 

 

2. L’alumnat amb necessitats educatives especials serà atès, sempre que sigui 

possible, dins el grup, disposant de tots els recursos que facin falta i que 

organitzativament s’hagin previst.  

 

3. La  diversitat  metodològica  en  l'ensenyament. Cal  atendre  les  

diferències  individuals  tant  del  professorat  com  de l'alumnat, i com que 

no tots aprenen i responen igual a diferents enfocaments metodològics la 

varietat s'ha de considerar com una de les vies fonamentals per atendre la 

diversitat. Els  criteris  que  seguirem  en  el  disseny d'activitats 

d'aprenentatge es basen en una concepció constructivista ja que 

considerem que aquesta concepció es produeix per la configuració de 

models mentals propis a partir de nivells de desenvolupament i 

coneixements previs. Aquesta concepció,  però,  obliga a tenir una ràtio 

d'alumnat adequada i comporta la incorporació de tècniques de treball, 

de materials i d'activitats d'aprenentatge diverses que responguin a models 
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flexibles i que contemplin la diversitat  de  l'alumnat,  amb  l'objectiu  de  

donar  resposta  als  seus interessos,  capacitats  i  ritmes  d'aprenentatge.  
 

 

4. Els elements organitzatius del centre contribueixen a: 

o a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels alumnes en llur 

procés educatiu, sens perjudici de continuar fomentant el paper de 

les famílies en l'educació dels fills. 

o b) Educar en la responsabilitat de l'estudi i desenvolupar àmbits 

d'autoaprenentatge que resultin positius per al progrés dels alumnes. 

o c) Fer possible l'assoliment de competències, enteses com el conjunt 

de capacitats que utilitza una persona en el desenvolupament de 

qualsevol tasca per aconseguir assolir amb èxit uns determinats 

resultats. 

o d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés 

educatiu, a les característiques i les necessitats educatives de cada 

etapa i als aspectes instructius específics de cada ensenyament, sens 

perjudici del manteniment de la coherència global dels elements 

educatius de la formació. 

o e) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que 

delimiti els resultats i els efectes de l'avaluació dels processos 

d'ensenyament i d'aprenentatge i els resultats de l'avaluació del 

progrés assolit individualment per cada alumne o alumna, i 

evidenciar la correlació entre els resultats acadèmics dels alumnes i 

les fites que es proposaven en incorporar-se a aquestes etapes. 

o f) Potenciar l'exercici de la ciutadania activa per mitjà de la 

participació en els afers de la comunitat. 

 

5. El grup classe disposa d'un tutor o tutora, designat d'entre el professorat que 

s'encarrega de part de la docència en aquest grup. Correspon al tutor o 

tutora de cada grup garantir l'atenció educativa general dels alumnes, 

directament i per mitjà de l'orientació de l'acció conjunta de l'equip 

docent, i també li pertoca la comunicació entre el centre i les famílies a 

propòsit del progrés personal de llurs fills. 

 

6. Els alumnes que cursen ensenyaments professionalitzadors que comporten 

un període de formació pràctica en empreses disposen d'un tutor o tutora 

de pràctiques que en garanteix l'aprofitament, sens perjudici del que es 

disposi per reglament pel que fa al seguiment a les empreses de les 

pràctiques. 
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5.2 El projecte curricular * 
El podeu consultar en l’Annex II 

 
Aspectes metodològics 

 

Un dels objectius del Projecte Educatiu del nostre Centre proposa afavorir la 

coordinació de les estratègies metodològiques tot fent-les congruents i 

complementàries.  Creiem  que  la  diversitat  metodològica  en  l'ensenyament 

garanteix de manera adequada l'acció educativa. La varietat s'ha de considerar 

com una de les vies fonamentals per atendre la diversitat amb  l'objectiu  de  

donar  resposta  als  interessos,  capacitats  i  ritmes  d'aprenentatge de tot 

l’alumnat i d'evitar  una  educació segregadora i selectiva, i de garantir la igualtat 

d'oportunitats. 

 

Els  criteris  que  seguirem  en  el  disseny d'activitats d'aprenentatge es basen en 

una concepció constructivista ja que considerem que aquesta concepció es 

produeix per la configuració de models mentals propis a partir de nivells de 

desenvolupament i coneixements previs. 

 

Per tal d'afavorir la capacitat crítica i l'actitud dialogant, afavorirem debats,  

taules  rodones  i  totes  les  activitats  en  grup  que  permetin desenvolupar  la  

capacitat  de  reflexió  crítica,  la  responsabilitat,  la generositat i el respecte 

mutu.  S'afavoriran les activitats que promoguin la tolerància i les que donin a 

conèixer les diferents realitats. 

 

En el nostre centre apostem per un producte educatiu compromès, innovador, 

adaptat al segle XXI i que no té altre fita que portar el nostre alumnat a les seves 

màximes cotes de progrés acadèmic i humà, en altres paraules volem que 

l’alumnat adquireixi competències per a la vida. És per això que destacaríem 

entre altres mesures, l’aposta per l’enfocament globalitzador com a metodologia 

de treball en un terç del currículum de l’alumnat de primer a tercer d’ESO i com a 

tret significatiu també el projecte singular d’Immersió Lingüística en Anglès que 

s’aplica al centre des del curs 2014-15. (S’amplia la informació en el PCC) 
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6.- L’ORGANITZACIÓ 

6.1 Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 
La direcció del segle XXI requereix un model de lideratge distribuït, clarament 

orientat a garantir la implicació del professorat i de la comunitat escolar en els 

reptes de millora del centre. Són temps d’organitzacions que aprenen, on l’acció 

d’educar és una responsabilitat compartida i fruit d’un aprenentatge col.lectiu.  

En aquesta línia, l’exercici de la funció directiva vindrà marcada per aquestes 

dues qualitats: 

 Lideratge pedagògic: Entès com la funció de motivar la comunitat perquè 

dirigeixi totes les actuacions cap a aconseguir una millora educativa de 

l’alumnat a través d’un entorn d’aprenentatge col.laboratiu, on 

l’aprenentatge no és confinat només a les aules, sinó que inclou l’entorn 

més proper, les famílies, la ciutat i, fins i tot, el món. Així proporcionar a la 

comunitat educativa l’oportunitat, el clima i els recursos necessaris per tal 

d’avançar i anar millorant en el seu procès d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 Lideratge distribuït: Dirigir un centre educatiu implica la intervenció de 

moltes persones, de molts grups de treball, de coordinació de molts equips 

de funcionament, de la col.laboració de tota la comunitat educativa. És 

per això que entenc que el lideratge ha de ser distribuït, delegant les 

funcions i coresponsabilitzant-nos en les decisions sense defugir la 

responsabilitat última que suposa liderar un projecte educatiu.  

El lideratge distribuït és un lideratge que intenta aprofitar el coneixement de 

cadascú, transferint-se dels uns als altres segons el moment del procés i les 

actuacions a dur a terme.  

 

6.2 Organigrama 

 
 

Consell Escolar 

Claustre de 

professorat 

Comissió 

pedagògica 

Comissió 

d’atenció a la 

diversitat. 

Equips docents 

Equips de tutors 

i tutores 

Comissions de 

treball 

Equip directiu 

Departaments i 

equips de treball 
interdisciplinari 
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6.3 Lideratge i equips de treball 
 

L’actual estructura i dinàmica organitzativa del centre fa que existeixin els 

següents grups de treball: 

 

 Equip directiu composat per sis membres: Directora, Cap d'Estudis, Cap 

d'Estudis Adjunt, Cap d'Estudis de FP, Coordinadora Pedagògica i Secretari. 

 

 Els òrgans de participació en el control i la gestió del centre corresponen a: 

Consell Escolar i Claustre de professors/es. 

 

 Són membres del Consell Escolar la Directora que en serà la Presidenta, el 

Cap d'Estudis, el Secretari del Centre que actuarà amb veu però sense vot, 

sis representants del professorat, tres representants de l´alumnat, dos 

representants dels pares, 1 representant de l’AMPA,  un representant del 

PAS, i un regidor de l'Ajuntament 

 

 Són membres del Claustre de professors, tot el professorat del Centre. 

 

 Càrrecs de coordinació: 

 

 Coordinació d'ESO 

 Coordinació de Batxillerat 

 Coordinació de Cicles 

 Caps de Departament i de Seminari 

 Coordinadors d’equips de treball interdisciplinari 

 Tutors/es de grup 

 Coordinació d'informàtica 

 Coordinació de riscos laborals 

 Coordinació del Pla Estratègic d’Esport Escolar 

 Coordinació LIC 

 

 

 El professorat s'agrupa i es coordina de manera flexible depenent de les 

necessitats requerides ja sigui amb els companys de la seva àrea 

(departaments o seminaris), amb l’equip de treball amb el qual comparteix 

algun projecte globalitzador interdisciplinaari o bé amb l’equip docent que 

intervé en un grup. 

 

  A l’empara del articles 102.2 i 114.3 de la LEC i  d’acord amb l’apartat 5 de la 

resolució de 23 de maig de 2013: per tal de garantir la correcta aplicació del 

punt 4.1 apartat IV d’aquest PEC, s’ha definit llocs de treball específics 

estructurals. 

 

 Equips docents: Tots els professors d'un mateix grup d'alumnes constitueixen un 

equip docent, coordinat pel corresponent tutor. Actualment tots els professors 

d’ESO i batxillerat pertanyen en un equip docent. N’hi ha un per cada nivell. Es 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

              INS JOAN ORÓ  

  17 

penja l’acta dels acords a intranet així tots els professors que donen classe a 

aquell nivell però no pertanyen a l’equip docent poden estar assabentats de 

les decisions preses. 

 

 Comissions de treball: són equips de professorat que treballen en un tema 

específic. Les comissions vigents són: 

 

 Projectes de 1r 

 Projectes de 2n 

 Projectes de 3r 

 Treball interdisciplinari de llengües 

 Disseny projectes interdisciplinaris 4t ESO 

 WhatsEp 

 PIM 

 De premsa i projecció externa 

 De festes 

 De relació i comunicació interna 

 De llengües, biblioteca i Pla d’Impuls a la lectura 

 Agenda 21 

 Premi Joan Oró i concursos interns 

 Revista 

 Internacionalització de la FP 

 

 Comissió Pedagògica:  

Hi assisteixen directora, cap d'estudis, coordinadora pedagògica, caps de 

departament, coordinadors d’equips de treball interdisciplinari, coordinadora 

d'ESO, coordinadora de batxillerat i tutora de l’aula d’acollida, sempre que faci 

falta. 

 

Entre altres funcions, li correspon elaborar la proposta d'organització de 

l'orientació educativa i del pla d'acció tutorial. 

Elaborar els criteris i  procediments previstos per a la realització dels PI. 

Vetllar pel progressiu desplegament del currículum per competències.  

 

Cal tenir present que la comissió, és una taula per al debat metodològic de la 

tasca docent. 

Són els membres d'aquesta comissió qui impulsa, prepara, acorda, revisa i avalua 

les diferents iniciatives sobre els diversos projectes, activitats i accions de caire 

pedagògic. 

 

 Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

La Comissió d’atenció a la diversitat que es reuneix un cop per setmana gestiona i 

organitza la diversitat de nois i noies. 

 

 Reunions de tutors: setmanalment es realitza una reunió de tutors de primer i 

segon d’ESO i una altra de tercer i quart.  
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7.- LA INCLUSIÓ 
7.1 Pla de coeducació * 
El podeu consultar en l’Annex III 

7.2 Pla d’acollida * 
El podeu consultar en l’Annex IV 
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8.- LA CONVIVÈNCIA 

8.1Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència 
 

El centre educatiu és el reflex de la societat i, alhora, és un  espai privilegiat on 

l’alumnat adquireix uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb 

el seu entorn, és a dir, amb els altres. 

 

Per aconseguir un ensenyament de qualitat cal afavorir la presència de 

condicions favorables perquè l’ambient de treball a l’aula i fora de l’aula 

afavoreixin la transmissió de coneixements i valors. 

 

La  convivència és entesa  com la necessària relació entre persones, a més 

demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els  valors de la 

pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, 

el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de la pau. La 

convivència comporta una consciència de la pròpia identitat que implica 

l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la 

societat. 

 

Els valors i els objectius per a l’aprenentatge de la convivència són: 

 

 Ensenyar i aprendre a viure i conviure. 

 Treballar el desenvolupament personal i col·lectiu de l’alumnat. 

 Liderar la convivència com un valor fonamental tant dins com fora del 

centre educatiu. 

 Posar l’accent en les relacions humanes per potenciar la confiança i 

propiciar la conversa, el diàleg i la reflexió. 

 Fomentar de manera intensa les habilitats comunicatives i la sensibilització i 

la reflexió sobre els valors socials.   

 Fomentar la comprensió de l’ésser humà i la seva acció en el món. 

 Contribuir a la formació de l’alumnat per conviure en un pla d’igualtat des 

del profund respecte mutu. 

 Lluitar contra les desigualtats. 

 Aprendre i ensenyar a pensar, a gestionar emocions, a compartir valors i a 

trobar noves i millors formes de relació. 

 Contribuir a la revitalització de valors imprescindibles com el rigor, la 

responsabilitat, el respecte, la dignitat i la solidaritat. 
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 Contribuir a una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors 

que fan possible preservar i enriquir  la vida de totes les persones. 

 

8.2 Pla de convivència *  
El podeu consultar en l’Annex V 
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9.- L’ORIENTACIÓ I LA TUTORIA 
9.1 Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumne 
 

1. Millorar l’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat. 

2. Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes. 

3. Millorar la convivència i afrontar els conflictes de forma ràpida i efectiva. 

4. Minimitzar l’abandó d’alumnes.  

 

L’orientació en el nostre centre, comprén tres àmbits de treball: 

 

L’orientació personal: pretén afavorir el desenvolupament harmònic de la 

personalitat de l'alumne. Contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-li 

el seu autoconeixement en l‛àmbit de les aptituds, personalitat i interessos, i 

col·laborant en el desenvolupament de criteris propis. 

L’orientació escolar: pretén trobar en cada cas recursos que millorin 

l’aprenentatge i ajudar a l'alumne a prendre decisions a l'hora de definir el seu 

itinerari educatiu.  

L’orientació professional: pretén ajudar l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de 

posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs. 

 

9.2 Pla d’acció tutorial* 
Pla d’acció tutorial (veure annex VI) 

Pla d’acció tutorial de Cicles formatius(veure annex VII) 

 

9.3 Formació en centres de treball (FP) 

Objectius generals de les pràctiques. 

Orientar a l’alumne perquè pugui tenir un coneixement més clar de les pròpies 

capacitats i interessos. 

Facilitar la inserció i la qualificació professional dins del món del treball. 

 

Objectius específics de les pràctiques. 

A) Aspectes de qualificació: 

 Fer un aprenentatge significatiu dels coneixements i de les tecnologies 

actuals en un ambient real de treball, d’empresa o institució. 

 Adquisició de nous coneixements professionals. 

 Desenvolupar, en el context laboral, els coneixements curriculars apresos. 

B) Aspectes d’inserció: 

 Comprensió i participació en el procés productiu i/o tasques de serveis. 

 Adquisició d’hàbits de relacions humanes a l’empresa. 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

              INS JOAN ORÓ  

  22 

 

Previsió de calendari. 

El crèdit de Formació (pràctica) en Centres de Treball es realitzarà durant el segon 

curs. En cap cas, es podrà realitzar abans del tercer trimestre del primer curs. 

Aquest crèdit és realitzarà de dilluns a divendres. 

Es podrà realitzar en dues modalitats: 

 Les pràctiques es faran dins el marc horari de les 8 fins a les 22 hores, i es podran 

realitzar de dilluns a dissabte, excepte festius. 

 Ordinària: fins a 4 hores diàries, de manera simultània amb les hores lectives del 

cicle, sense ultrapassar les vint hores setmanals. 

 Intensiva: fins a 7 hores diàries, si no concorren amb les hores lectives del cicle, 

sense ultrapassar les trenta-cinc hores setmanals. 

 

CONVENI ESPECIAL 

Quan  l’alumne vol fer pràctiques els diumenges i durant el mes d’ agost. 

Per a establir aquest conveni el centre ja ha realitzat una petició genèrica per a 

tot l’alumnat de cicles. 

 

PRÀCTIQUES A L’ESTIU 

Els alumnes que vulguin fer pràctiques durant el mes de juliol, ho hauran de 

sol·licitar abans del 30 de maig. 

Durant el mes d’agost sol podran fer pràctiques aquells alumnes que es trobin en 

situació d’acabar-les en aquest període. 
 

Tutor/-a de pràctiques 

A cada alumne se li assignarà un tutor de pràctiques, que farà el seguiment, 

l’avaluació i el control de les pràctiques, i es posarà en contacte amb les 

empreses. 

L’alumne es compromet a seguir l’horari pactat amb l’empresa. Qualsevol 

problema que hi pugui haver (de tasques, d’horaris etc) l’ha de comunicar al 

tutor de pràctiques assignat. 

L’alumne ha d’omplir el quadern de FCT a través de l’aplicació q-Bid, sota la 

supervisió del tutor de pràctiques assignat. 

 

Empreses o institucions col·laboradores. 

La Formació pràctica en Centres de Treball es desenvoluparà a l'entorn 

professional de les activitats físiques i esportives, segons el cicle en qüestió. 

 

Exempcions: Total, Parcial i Singular. Documentació acreditativa. 

L'exempció de la FCT, que pot ser total, Parcial o Singular, es podrà establir per a 

l'alumnat que acrediti experiència laboral i/o experiència formativa. Caldrà 

presentar: 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

              INS JOAN ORÓ  

  23 

●Certificat de l’empresa on constin les hores i les funcions realitzades.   

● Contractes laborals. 

● Informe de la vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
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10.- LA PARTICIPACIÓ 
10.1 Mecanismes i òrgans de participació 
La comunitat educativa és integrada per totes les persones i institucions que 

intervenen en el procés educatiu. És molt important que totes elles tinguin els 

mitjans per participar i contribuir a la promoció de la qualitat educativa en el 

centre. 

 

Els òrgans de govern i de participació en el control i la gestió del nostre centre són 

els que es descriuen a continuació: 

 Unipersonals de govern, que corresponen a: Directora, Cap d'Estudis, Cap 

d'Estudis Adjunt, Cap d'Estudis de FP, Coordinadora Pedagògica i Secretari. 

 Els de participació en el control i la gestió del centre corresponen a: Consell 

Escolar i Claustre de professors/es. 

 
Consell Escolar. 

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern 

del centre.  

Les seves funcions estan descrites en l’article 148 de la llei 12/2009, de 10 de juliol, 

d’educació. 

 

Claustre de professors 

El claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i 

la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 

educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o 

directora del centre. 

Les seves funcions estan descrites en l’article 146 de la llei 12/2009, de 10 de juliol, 

d’educació. 

 

Els òrgans de coordinació del professorat 

N’hi ha de col·legiats i d’unipersonals.  

Els col·legiats són els departaments didàctics i altres equips de treball i els 

unipersonals són els caps de Departament i les coordinacions. 

A més a més la participació també es realitza per mitjà de comissions de treball i 

encàrrecs de direcció com els que s’han descrit anteriorment a l’apartat 6.3 del 

PEC. 

 

10.2 Àmbits de participació 
Els tres sectors més importants d’intervenció i interacció contínua al centre són: 

famílies-alumnat-professorat, àmbits que es descriuen amb una mica més de 

detall a continuació: 

 

Participació de l’alumnat 

S’han establert reunions d’un membre de l’equip directiu amb els delegats d’ESO. 

Es realitzen amb una periodicitat d’una vegada cada dos mesos 
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aproximadament. L’objectiu principal és mantenir-nos propers a ells, rebre 

propostes, iniciatives, donar informacions puntuals, detectar necessitats dels 

alumnes a nivell global de centre i en definitiva fer que la seva participació sigui 

una realitat en la vida del centre. 

Per altra banda les tutories són el canal directe d’interacció alumnes-professorat. 

El seu tutor és el referent a qui poden adreçar-se per  a qualsevol consulta, dubte, 

inquietud, problema, proposta...  

També destacar que els alumnes es comuniquen amb el professorat a través de 

la intranet. I els del cicle d'esports (mitjà i superior) ho fan també mitjançant el 
correu electrònic de @iesjoanoro.cat que tenim gràcies a Microsoft i el programa 

Live@Edu.  

Tot l’alumnat participa de les festes tradicionals que es celebren al centre. 

Finalment participen en el consell escolar mitjançant els seus representants. 
 

Participació del professorat 

 

El professorat participa a través dels òrgans descrits amb anterioritat. 

Alhora la intranet és un mitjà molt important que facilita la participació, 

informació, organització del centre i comunicació del professorat.  

 

Participació de les famílies 

 

 A final de juny, principi de juliol es realitza una entrevista individual amb les 

famílies de tots els nois i noies preinscrits al centre d’ESO i batxillerat. 

 Se’ls fa signar la carta de compromís educatiu coresponsabilitzant-los del 

procés d’ensenyament aprenentatge dels seus fills. 

 A l’octubre es fa la reunió general d’inici de curs amb totes les famílies.  La 

seva finalitat és donar a conèixer els projectes de centre pel nou curs escolar 

que comença i a continuació cada tutor els hi fa un traspàs d’informació 

bàsica referent a criteris organitzatius, pedagògics i de convivència. També es 

tracta informació concreta i específica de cada nivell. 

 Durant el curs cada tutor realitza entrevistes individualitzades amb les famílies 

per parlar de fets concrets de cada alumne. També es realitzen diversos 

contactes telefònics o per mail amb les famílies, segons necessitat. Els correus 

electrònics dels tutors estan penjats a la web del centre. 

 Un altre vincle amb les famílies és la comunicació via internet, on aquestes 

poden consultar, a qualsevol moment del dia,  les faltes d’assistència, retards, si 

ha fet els deures, si ha portat el material...  

 Dues vegades per trimestre (preavaluació i avaluació) s’informa, mitjançant un 

butlletí, del progrés acadèmic i el treball en quant a hàbits i actituds del seu fill. 

 A part cal considerar la participació mitjançant les reunions del Consell Escolar 

i Junta de l’AMPA. 

 Conferències dirigides a les famílies sobre temes d’adolescència i educació, 

que es van organitzant cada curs. 

 

 

 

http://iesjoanoro.cat/
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11.- L’AVALUACIÓ INTERNA. 
11.1 Indicadors de progrés de context 
Escolarització: (indicadors inspecció) 

A nivell de tots els estudis ofertats al centre: 

- Nombre de grups del curs 

- Nombre d’alumnes 

ESO: diversitat significativa: 

- Índex d’alumnes amb necessitats educatives especials (motrius, físiques, 

psíquiques i sensorials) 

- Índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques (amb situació 

socioeconòmica desafavorida) 

- Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu (menys de 2 

anys) 

ESO: nacionalitat de l’alumnat: 

- Índex d’alumnes de nacionalitat estrangera 

Alumnes de Formació Professional: accés 

- Índex d’alumnes que accedeixen per la prova d’accés (CFGM) 

- Índex d’alumnes que accedeixen per la prova d’accés (CFGS) 

Alumnes de Formació Professional: activitat laboral 

- Índex d’alumnes que compaginen els estudis amb l’activitat laboral 

(CFGM) 

- Índex d’alumnes que compaginen els estudis amb l’activitat laboral 

(CFGS) 

Centre: demanda 

- Índex de demanda d’escolarització 

 

Abandonament: (indicadors inspecció) 

A nivell de tots els estudis ofertats al centre: 

- Índex d’abandonament de l’alumnat que cursa els esmentats estudis. 

 

11.2 Indicadors de progrés de resultats 
Resultats acadèmics interns: (indicadors inspecció) 

A nivell de tots els estudis ofertats al centre: 

- Índex d’alumnes que promocionen de curs 

- Índex d’alumnes que es graduen 

 

Resultats de proves externes: (indicadors inspecció) 

- Índex d’alumnes que superen les proves d’accés a la Universitat 

- Índex d’alumnes amb resultats de la prova de competències situats en 

les franges mitjana-baixa, mitjana-alta i alta: Prova de 4t d’ESO.  

 

Resultats d’inserció: (estudi inserció laboral) 
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- Nombre d’alumnes que s’insereixen al món laboral en acabar els seus 

estudis (CFGS i CFGM) 

 

Resultats de satisfacció:  

- Grau de satisfacció de l’alumnat, professorat en els diferents estudis i de les 

famílies en l’ESO. 

 

11.3 Indicadors de progrés de processos 
Processos d’aula: (indicadors projecte direcció) 

A nivell de millorar la competència comunicativa i lingüística: 

- Nombre d’activitats realitzades 

- Percentatge d’alumnes que supera la prova de sisè a final de curs 

Donem eines i recursos per potenciar l’estudi: 

- Nombre d’actuacions 

- Satisfacció de l’alumnat i del professorat amb les tècniques treballades 

Millora de la motivació per l’estudi 

- Nombre de tècniques realitzades 

- Grau de satisfacció de l’alumnat i professorat amb les tècniques 

realitzades 

Promoure l’ús i el domini de les llengües estrangeres en l’alumnat del centre: 

- Nombre d’hores o espais dins el currículum. 

- Grau de satisfacció d’alumnat, famílies i professorat amb el Projecte 

WhatsEp. 

- Resultats en proves externes dels alumnes que cursen el Projecte WEp. 

- % d’alumnes aprovats dels examinats d’alguna prova de Cambridge. 

Innovació metodològica a través del Treball per projectes per afavorir 

l’aprenentatge significatiu: 

- Grau d’inclusió de metodologies d’enfocament globalitzador en el 

currículum 

- Grau de satisfacció d’alumnat i professorat 

Treball de la intel·ligència múltiple intrapersonal: 

- Nº de programes i cursos participants 

- Grau de satisfacció d’alumnat i professorat 

Treball de la intel·ligència múltiple interpersonal: 

- Nº actuacions realitzades 

 

 

Processos de centre: (indicadors projecte direcció) 

En l’àmbit de l'exercici de les funcions dels diferents responsables del centre:  

a.-Potenciar les estructures verticals i horitzontals que existeixen que fan aprofundir 

en el lideratge distribuït: 

- Reunions hagudes al llarg del curs escolar entre els diferents equips 

escolars. 

b.-Potenciar la projecció social del centre: 

- Activitats externes realitzades i accions amb les escoles de primària 

mantingudes 
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- Nº de notícies al bloc de la web 

- Publicació de la revista de centre 

c.-Iniciar un vincle més proper amb les escoles de primària adscrites: 

 -   Accions realitzades 

 

En l’àmbit de l’organització interna: 

- Grau de satisfacció de les diferents reunions de treball realitzades en els 

equips de treball 

En l’àmbit de la participació de la comunitat escolar: 

- Nombre de famílies participants en cada activitat proposada per millorar 

la seva implicació en el procés d’ensenyament aprenentatge dels seus 

fills i filles  

- Nombre d’activitats realitzades per potenciar la participació de 

l’alumnat al centre 

- Grau de satisfacció del consell de delegats 

- Web i intranet: grau de satisfacció d'aquestes eines per a la 

comunicació 

- nº de contactes i reunions realitzades amb l’AMPA 

En l’àmbit de les activitats educatives: 

- Nombre de desdoblaments realitzats a l’ESO (segons plantilla) 

- Nombre de matèries de modalitat de batxillerat ofertades 

- Nombre de sortides realitzades per aprofitar els recursos de l’entorn i 

enriquir el procés d’ensenyament aprenentatge 

 

 

11.4 Indicadors de progrés de recursos (indicadors inspecció) 
- Recursos humans: ràtio alumnes/professor 

- Recursos humans: ràtio professors/alumne 

- Recursos humans: ràtio alumnes/grup 

- Altres recursos: nombre de programes i projectes en que participa el centre. 

- Nº i tipus de reformes realitzades per al manteniment i millora de l’edifici del 

centre (indicadors projecte direcció) 
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12.- LA PROJECCIÓ EXTERNA I 

L’ATENCIÓ A L’USUARI. 
12.1 Principis de servei i atenció al públic 
L’atenció al públic es pot realitzar per via telefònica, presencial, telemàtica i 

mitjançant els taulells d’anuncis, i comprén cinc àmbits: 

 La consergeria: 

Obre a les 8h del matí i tanca a les 22h dilluns, dimarts i dijous, a les 20h el 

dimecres, i a les 16h el divendres. Rep al públic i en funció de la petició, l’adrecen 

a qui sigui competent. 

 La secretaria: 

Té un horari d’atenció al públic de 9 a 13h. 

 Els tutors: 

Tenen fixada una hora setmanal d’atenció a les famílies, a banda d’altres 

moments flexibles on puguin fer aquesta tasca. 

També es poden comunicar amb les famílies per via e-mail. 

 La TIS: 

Atén a alumnat i famílies amb necessitats diverses. 

 La direcció: 

En funció de la temàtica, el públic és atès per un o altre membre de l’equip 

directiu. 

 

12.2 Relacions amb institucions públiques i amb empreses 
Les interaccions més destacades actualment: 

 Participació del centre en activitats proposades pel Consell Esportiu del 

Segrià, del Baix Camp i del Pla d’Urgell. 

 Participació en diferents activitats educatives proposades des de la Paeria. 

 Xerrades a pares i mares dins el programa “Aprendre amb tu” de Benestar 

Social 

 Col·laboració amb més de cinquanta empreses de l’entorn per la 

realització de la formació en centres de treball. 

 També es treballen els eixos transversals, Educació per la Pau, Educació 

Viària, Alcoholisme i Salut, amb agents externs al centre 

 Som un centre Formador, per tant acollim alumnat del Màster de 

Secundària, i de la Universitat de Lleida per fer les pràctiques corresponents. 

 Es col.labora amb els serveis educatius acollint al centre diferents cursos de 

formació de professorat. 

 També es col.labora i participa en el Dia de la Ciència al Carrer i així mateix 

amb el Mercatec. 

 Es col.labora en l’organització de la Fira de FP i també s’hi participa. 

 També es col.labora en les proves d’accés a cicles, sent un centre seu de la 

realització de les proves. 
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 Es col·labora des del CFGM de Conducció d’Activitats en la Natura amb el 

Centre BTT de Lleida, així com amb clubs i entitats de la ciutat en 

l'organització d'esdeveniments esportius. 

 

12.3 Relacions amb altres centres escolars 
12.3.1 Adscripció. Coordinació primària-secundària 

 

PREVI A LA PREINSCRIPCIÓ: 

 Es convida a les escoles de primària adscrites a participar en activitats lúdico 

esportives amb els alumnes preferentment de 6è, que  estan dinamitzades pels 

alumnes dels CFGM de conducció i supervisades pels seus professors. 

 Així mateix a gaudir d’altres activitats com el teatre representat pels nostres 

alumnes. 

 També es proposa a les escoles adscrites realitzar unes Portes Obertes per 

alumnes, en un dia lectiu.  

 Abans de realitzar la jornada de Portes Obertes del centre per a les famílies, els 

membres de l’equip directiu han visitat totes les escoles de primària adscrites i 

se’ls entrega la carta i informació diversa (audiovisual de centre, tríptic...)  

 Se’ls hi fa arribar a totes les escoles adscrites un exemplar per alumne de la 

nostra revista Ataràxia que es publica dues vegades cada curs. 

 Es altres nivells educatius, es realitzen reunions informatives sobre el CFGM de 

Conducció abans i durant la preinscripció. Es pengen al nostre bloc les dates i 

horaris i s’envien correus electrònics informant-ne a més de 80 centres 

educatius de Lleida, Tarragona i Osca. 

 

UN COP L’ALUMNAT JA S’HA MATRICULAT AL CENTRE: 

 Quan es sap l’alumnat matriculat al nostre centre, es realitza una entrevista 

amb els tutors de sisè perquè el traspàs d’informació sigui més ric. 

 A l’acabar la primera avaluació es realitza un retorn del rendiment acadèmic i 

altres informacions a les escoles de primària. 

 

 

12.4 Programes internacionals 
 Projecte e-Twinning: Treball de l'expressió oral i escrita a través de la 

comunicació via web amb alumnes d'una escola agermanada de parla 

anglesa 

 Intercanvi d’alumnes amb Estats Units (Kittery). Fa més de vint anys que es 

realitza. 

 

12.5 Premis i concursos 
Durant el curs es realitzen diversos concursos interns promoguts per diferents 

departaments o comissions. 

Classe sostenible i fotografia, de l’Agenda 21 
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Premi Joan Oró. 

Premi literari Agustí Ricard. 

També es solen organitzar de manera no sistemàtica, altres com ara de pastissos o 

disfreces en festes com ara la castanyada, o carnestoltes. 

  

Fora el centre es participa habitualment a: 

Les proves Cangur de matemàtiques,  

El concurs Fónix de l’àrea d’anglès. 

El premi de Fotofilosofia. 

El concurs de Lectura en Veu Alta 

El premi de redacció Coca-cola. 

(Entre altres.) 
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ANNEX I: PROJECTE LINGÜÍSTIC  
 
0. Introducció 

0.1. Presentació del document 

 0.2. Comissió de llengües 

 

1. Context sociolingüístic 

1.1 Alumnat 

1.2 Entorn 

 

2. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

2.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  

2.1.1. El català, vehicle de comunicació 

2.1.2. El català, eina de convivència 

2.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

2.2.1. Llengua oral 

2.2.2. Llengua escrita 

2.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 

2.2.4. La llengua en les diverses àrees 

2.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

2.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

vehicular: 

2.2.6.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

2.2.6.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 

2.2.7. Atenció de la diversitat 

2.2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

2.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua 

2.2.10. Materials didàctics 

2.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

2.3.1. Informació multimèdia 

2.3.2. Usos lingüístics 

2.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

2.3.4. Català i llengües d’origen 

 

3. La llengua castellana 

3.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana  

3.1.1. Introducció de la llengua castellana 

3.1.2. Llengua oral 

3.1.3. Llengua escrita 

3.1.4. Activitats d’ús 

3.1.5. Alumnat nouvingut 

 

4. Altres llengües 

4.1. Llengües estrangeres 

4.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 

4.1.1.1. Desplegament del currículum 
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4.1.1.2. Metodologia 

4.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la 

llengua estrangera 

4.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la 

llengua estrangera 

4.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

4.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

4.1.2.1. Aprenentatge integrat de continguts i llengua 

estrangera 

4.1.3. Projectes i programes plurilingües 

 4.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

 

5. Organització i gestió 

5.1. Organització dels usos lingüístics  

5.1.1. Llengua del centre 

5.1.2. Documents de centre 

5.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

5.1.4. Comunicació externa 

5.1.5. Llengua de relació amb famílies 

5.1.6. Educació no formal 

5.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

5.1.6.2. Activitats extraescolars  

5.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les 

empreses 

5.1.7. Llengua i entorn 

 5.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

5.2.1. Actituds lingüístiques 

5.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

5.3. Alumnat nouvingut  

5.4. Organització dels recursos humans 

5.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 

5.5. Organització de la programació curricular 

5.5.1 Coordinació cicles i nivells 

5.5.2 Estructures lingüístiques comunes 

 5.6. Biblioteca escolar 

5.6.1 Accés i ús de la informació 

5.6.2 Pla de lectura de centre 

5.7. Projecció del centre 

5.7.1. Pàgina web del centre 

5.7.2. Revista 

5.7.3 Exposicions 

5.8. Xarxes de comunitats virtuals  

5.9. Intercanvis i mobilitat 

5.10. Dimensió internacional del centre educatiu 
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0. Introducció 

0.1. Presentació del document  
 

Què és el PLC? 

La normativa vigent defineix el PLC com l’element del projecte educatiu que 

recolliran els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el 

centre. D’aquí es pot desprendre que el PLC ha d’establir criteris que incidiran 

en els aspectes relacionals del centre i ha de considerar no solament les 

qüestions referents al procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües 

(tractament de les llengües), sinó també tots aquells aspectes que fan 

referència a l’ús de cadascuna de les llengües presents en el centre.  

 

El PLC ha de servir per configurar una escola catalana estratègicament oberta a 

les diferents situacions canviants de la societat multilingüe i multicultural, de 

manera que l’alumnat, quan acabi l’ensenyament, pugui interactuar amb 

l’entorn, que aculli i accepti totes aquelles persones que en formen part (o en 

volen formar) i que, alhora, se senti capaç de participar en el marc més ampli 

de la Unió Europea o d’altres societats.  Cal que els/les alumnes esdevinguin 

competents en l’ús del català, del castellà i d’altres llengües. Cal, també, que el 

català arribi a ser la llengua comuna per a la creació d’espais multilingües i 

multiculturals que facilitin el desenvolupament de ciutadans i ciutadanes 

conscients i críticament actius en la societat. 

 

 El coneixement del català i el castellà és un dels fonaments de la igualtat 

d’oportunitats per als /les alumnes i per tant, de la mateixa manera que els/les 

alumnes que tenen el català com a llengua familiar adquireixen el castellà, 

els/les que no tenen el català l’han d’adquirir a l’escola , per tal que no puguin 

ser marginats per raó de llengua. 

 

0.2.  Comissió de llengües 
Per tal de gestionar i impulsar les diverses actuacions i fer-ne un seguiment  s’ha 

creat la Comissió de llengües formada per: el coordinador/a LIC, els/les caps de 

departament de llengua catalana, castellana, un/a professor/a d’anglès, un/a 

professor/a de francès (un/a d’ells/es cap de departament), el/la tutor/a de 

l’aula d’acollida i un/a representat de l’equip directiu. 

 

La Comissió de llengües, que  es reuneix setmanalment, s’encarrega, també,  

d’avaluar totes les intervencions i actuacions fetes en aquest sentit, per tal de 

continuar en la mateixa línia de treball, ampliar les propostes o reformular-les. 
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1. Estudi del context sociolingüístic: alumnat i entorn      
Partint del nostre context cultural i vetllant pel dret a l’educació, la comunitat 

educativa de l’INS Joan Oró aposta per una educació integral de l’alumnat que 

li permeti integrar-se, amb eficàcia i de la manera més completa possible, en la 

societat. No pretenem un sistema rígid de normes i principis sinó un sistema 

operatiu que permeti adoptar iniciatives i solucions als problemes que el normal 

desenvolupament de la vida del centre plantegi. 

 

En la integració de l’alumne en la societat és clau arribar a dominar l’instrument 

en què es basen les relacions socials, i aquest no és altre que la llengua. La 

capacitat de comprendre els missatges que un rep, així com la capacitat 

d’expressar amb precisió i claredat allò que un vol dir constitueixen elements 

clau tant en les relacions personals com en els resultats acadèmics i 

professionals. No resulta, doncs, estrany que els estaments educatius en general, 

i el nostre centre en particular, concedeixin una especial atenció al tema 

lingüístic.  

 

Assolir una bona competència lingüística no és mai una feina fàcil, però 

l’objectiu esdevé encara més dificultós quan, en la comunitat a què pertany la 

persona, conviuen dues o més llengües. En una comunitat amb dues llengües  

oficials en contacte, el coneixement d’ambdues esdevé d’entrada una qüestió 

de respecte, però més enllà d’aquest, esdevé també una qüestió de cohesió 

social. Per això, defugint la creació de grups aïllats en funció de les llengües 

maternes, a diferència del que s’ha fet en comunitats com la basca, el Govern 

de la Generalitat va optar per incidir d’una manera especial, mitjançant un 

sistema comprensiu, en la competència de tots els alumnes en aquella de les 

dues que menys presència social tenia (pel nombre de llibres editats, per 

nombre de canals de televisió, diaris, llengua a la qual són doblades les 

pel·lícules...). Partint d’aquests supòsits, doncs, es va establir el català com a 

llengua de l’ensenyament. 

 

El marc legal queda definit a la Llei de política lingüística, la qual, en l’article 2, 

diu: 

1. El català és la llengua pròpia de Catalunya i la singularitza com a poble. 

2. El català, com a llengua pròpia, és: a) La llengua de totes les institucions de 

Catalunya, i en especial de l’ensenyament.   

 

L’article 20, capítol III  de la llei 1/1998, de 7 de gener precisa:  

1- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitats educatives. 

2-Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle 

d’expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes 
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com les externes 

 

Aspecte que completa amb el que diu en l’article 21: 

El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i   d’aprenentatge 

en l’ensenyament no universitari. 

 

Tanmateix, la llei també deixa molt clar que cal que els alumnes, gràcies a 

l’ensenyament rebut, surtin de les institucions educatives amb competència oral 

i escrita, com a emissors i com a receptors, tant en català com en castellà: 

1-L’ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una presència 

adequada en els plans d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que 

sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar 

normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l’educació 

obligatòria. 

2-En l’ensenyament postobligatori l’administració educativa ha de fomentar 

polítiques de programació i docència que garanteixin perfeccionar el 

coneixement i l’ús de les dues llengües per tal que tots els joves adquireixin el 

bagatge instrumental i cultural propi d’aquests ensenyaments. 

(Apartats 3 i 4, article 21, capítol III de la Llei 1/1998, de 7 de gener). 

 

Des de la nostra perspectiva d’ensenyants, sembla que una de les prioritats 

fonamentals hauria d’ésser preparar els nostres alumnes tant per a la seva 

capacitació professional com per a la convivència social. En tots dos aspectes, 

donada la realitat de la societat catalana, sembla bàsic el domini de les dues 

llengües oficials. I, a més a més, en un món on les comunicacions cada vegada 

ens apropen més, cal no oblidar que el coneixement d’una llengua estrangera 

els facilitarà també el seu desenvolupament social i professional.  

 

Actualment, una bona part dels alumnes que comencen l’ESO al nostre centre 

provenen de barris on la llengua castellana és la llengua de relació en gairebé 

tots els àmbits de comunicació (familiar, escolar...). Malgrat tot, la majoria 

d’alumnes són conscients que viuen en una zona on hi ha dues llengües en 

contacte. A més a més, gairebé tots ells  han passat ja per un projecte 

d’immersió lingüística en l’Educació Primària. Tot i així, l’ús d’una d’aquestes 

llengües, el català, és escàs. La nostra tasca com a educadors i formadors és 

evitar l’estroncament d’aquest procés iniciat en l’educació primària i donar-li 

continuïtat. 

 

A més a més, en els últims anys la societat catalana ha hagut d’acomodar-se a 

diversos canvis socials, especialment els produïts per la creixent mobilitat de 

poblacions. Ciutadans de diversos llocs d’Europa  i d’arreu del món conviuen 

ara a Catalunya i són part dels seus centres educatius. El nostre centre no ha 

estat pas aliè a aquesta situació, el percentatge de l’alumnat nouvingut va 

creixent dia a dia. Podem parlar de més d’un 40% d’alumnes d’origen estranger 
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a l’ESO, baixant considerablement el percentatge quan es tracta del batxillerat i 

dels cicles formatius (on el català encara hi té un pes important com a llengua 

de relació). La procedència d’aquests alumnes és molt diversa, però amb  

predomini dels/les alumnes de : Marroc, Amèrica del Sud, Xina i l’Europa de l’est. 

En la majoria dels casos la llengua habitual de relació entre ells, quan no utilitzen 

la seva llengua autòctona, és el castellà. Evidentment el fenomen és més patent 

en els grups sud-americans, la possibilitat que aquests col·lectius aprenguin el 

català entre iguals és mínima. 

 

Cal prendre consciència que la manca de contextos on s’empri la llengua 

catalana comporta la segregació sistemàtica de l’alumnat que no disposa 

d’altres contextos on aprendre-la, i, per tant comporta la reproducció de la 

marginació. 

 

Construir una escola per a tothom, que treballi contra la segregació, l’exclusió i 

contra la reproducció de les desigualtats socials i econòmiques, comporta 

garantir a l’alumnat l’accés igualitari a les llengües, de manera que es respecti 

el dret dels alumnes d’assolir, com a mínim, una àmplia competència en llengua 

catalana i castellana, llengües oficials, així com el nivell de competències en 

llengües estrangeres que es defineixi. 

 

Declaració d’intencions: 

Aconseguir la competència comunicativa dels/de les alumnes en l’ús de la 

llengua catalana, de la llengua castellana i almenys d’una llengua estrangera. 

Aquesta és, però, una tasca difícil en la qual tot el claustre de  professors/es s’ha 

d’implicar mínimament. Recordem que tot/a  professor/a és també professor de 

llengua. 

 

2. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

2.1. El català, vehicle de comunicació 

2.1.1. El català, vehicle de comunicació 

  

Actualment es vetlla perquè la llengua catalana esdevingui la llengua de 

cohesió i integració de totes les persones del centre i, per tant,  que assoleixi la 

categoria de llengua vehicular a nivell acadèmic i de relació (comunicació i 

convivència). 

 

En la concreció anual del PLC del centre s’especifiquen les actuacions i 

estratègies que es pretenen seguir per assolir aquest objectiu, respectant sempre 

la diversitat lingüística i multicultural que hi ha al centre i fent-la present i partícip 

en les nostres tasques diàries. 
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2.1.2. El català, eina de convivència   

Malgrat que la realitat ens diu que el català no és la llengua vehicular del centre 

en situacions informals i usos quotidians del nostre alumnat, el centre té 

consciència clara de la necessitat de promoure  i impulsar actuacions concretes 

per fomentar l’ús  del català en la comunicació quotidiana:  

* campanyes publicitàries de conscienciació,  

* voluntariat lingüístic,  

* taller de teatre,etc.  

 

Amb aquestes i d’altres mesures es pretén generalitzar l’ús del català en tots els 

àmbits de convivència . 

 

2.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

 
2.2.1. Llengua oral 

Des de la nostra varietat nord-occidental treballem per assolir un domini de 

l’estàndard. Totes les àrees vetllen per aconseguir una competència oral  en  les 

diferents tipologies textuals amb un gran respecte per la nostra variant dialectal . 

Aquest treball es fa de manera consensuada i és avaluat per la Comissió de 

llengües del centre. 

 

2.2.2. Llengua escrita  

L’ensenyament de la llengua  escrita es contempla  i s’avalua des de totes les 

àrees. A més, la Comissió de llengües coordina  i formula propostes 

metodològiques i en fa el seguiment.  

 

La Comissió de llengües ha difós uns criteris d’avaluació de la llengua oral i la 

llengua escrita que han estat consensuats i acceptats per gairebé  tots els 

departaments. Un cop feta la difusió d’aquests criteris, s’ha elaborat una fitxa 

d’avaluació de la competència lingüística (expressió oral i escrita),  on 

s’especifiquen el ítems que  s’hauran de tenir en compte en la quantificació i 

qualificació de les diferents  proves avaluadores -de qualsevol matèria-  que 

realitzarà el nostre alumnat.  Per tal de facilitar la tasca, el model de fitxa i els 

criteris s’inclouen en el model estàndard de full d’examen. 

 

2.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita  

Des de totes les àrees hi ha, doncs, una gran  preocupació per assolir aquestes 

dues habilitats  lingüístiques,  i en el disseny de les seves tasques acadèmiques es 

programen activitats per a la seva integració. 
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Hi ha, doncs, un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i 

l’escriptura que té en compte que és un procés complex que cal abordar des de 

totes les àrees del currículum. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura 

tenen uns objectius clars que es comparteixen amb l’alumnat i s’estableixen 

mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats. A més, tenint 

en compte la distribució acadèmica dels grups, també, hi ha una gradació pel 

que fa a la dificultat de les activitats i una seqüenciació en funció del procés 

d’ensenyament/aprenentatge.  

 

* El treball per projectes interdisciplinaris que es fa al centre en alguns grups  ens 

ajuda molt a coordinar tota la diversitat de propostes en aquesta línia. (Rebem 

també el suport d’un assessorament metodològic per part d’un/a expert/a). 

* Els tallers de lectura interdisciplinaris guien l’alumnat en el seu procés lector,etc. 

 

2.2.4. La llengua en les diverses àrees  

A més a més del Departament de llengua catalana hi ha d’altres professors que 

consideren que l’aprenentatge de la llengua catalana és responsabilitat del 

professorat de totes les àrees. Cal aglutinar esforços i recursos per tal que 

l’alumnat assoleixi el nivell de comprensió i expressió en català concretats en 

cada curs. I, per aconseguir-ho, l’equip docent de cada curs es compromet a 

aplicar a l’aula les propostes metodològiques que la Comissió de llengües formula 

i aprova amb el consens de la Comissió pedagògica; propostes metodològiques 

que estimulen l’expressió oral i escrita amb suports didàctics en català. La 

mateixa comissió s’encarrega de fer-ne un seguiment i una avaluació.  

 

2.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

Per acordar els usos lingüístics que s’han d’emprar i el seu ensenyament, el centre 

disposa d’un espai  horari per poder coordinar i consensuar els principis 

metodològics que han d’orientar l’ensenyament que marca el currículum ( a més 

de les reunions de tutors o d’equip docent, cal destacar les reunions de la 

Comissió de llengües i de la Comissió pedagògica). I, també, existeix un protocol 

per fer el traspàs d’informació (quan hi ha canvi d’ensenyant, de curs o de cicle), 

sobre les característiques  de l’alumnat i sobre els valors que es volen transmetre i 

treballar : els Plans individuals intensius (PII). 

 

El PII és una carpeta informativa que permet atendre la diversitat (alumnat amb 

dictamen, alumnat amb greus dificultats d’aprenentatge, i alumnat nouvingut) i 

traspassar aquesta informació d’una manera àgil i eficaç. Aquesta carpeta és a 

l’abast de tot l’equip docent de l’alumne/a i orienta el professorat i el/la mateix/a 

alumne/a en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. La carpeta recull 

informació sobre: 
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* Detecció de necessitats, 

* Òrgans d’intervenció, 

* Recursos organitzatius, 

* Síntesi d’informació rellevant (situació familiar, necessitats socioeconòmiques...), 

* Identificació de les habilitats de l’alumne/a en les diferents àrees curriculars, 

* Graella de seguiment de les diferents àrees del currículum (implantació, 

execució i      avaluació de mètodes de treball i recursos didàctics), 

*Seguiment de l’alumne/a en el grup/classe de referència. 

 

2.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

vehicular 

 

El centre viu un degoteig constant d’arribada d’alumnat nouvingut, que és atès 

a l’aula d’acollida; a més a més, cal destacar, també, el nombre important 

d’alumnes nouvinguts que es troben ja a les aules ordinàries per haver superat 

els 24 mesos d’escolarització en el nostre sistema educatiu. Per la qual cosa, 

existeix un Pla d’acollida (conjunt d’actuacions, d’ estratègies didàctiques  i 

mesures organitzatives i curriculars ) per tal d’aconseguir que aquest alumnat 

rebi una acollida al centre i una atenció lingüística de qualitat, de manera que 

se li faciliti l’accés a la llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu 

de Catalunya en les millors condicions possibles. 

 

El pla d’acollida estableix: 

* El procediment en l’acollida de l’alumnat nouvingut (dins i fora del termini de 

preinscripció i matrícula), 

* El procediment d’acollida del professorat novell, 

* La gestió, organització i funcionament de l’aula d’acollida i la seva 

coordinació amb l’aula ordinària, 

* Carpeta d’annexos (síntesi del sistema educatiu a Catalunya, calendari de 

preinscripció i matrícula, documents interns i externs d’organització  com 

autoritzacions, horaris... en diferents llengües).  

 

2.2.6.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials  

 

Pel que fa al tractament curricular de les llengües d’aprenentatge i la seva 

seqüenciació s’apliquen un criteris clars que proposa el/la tutor/a de l’aula 

d’acollida, que deriva a la Comissió de la diversitat i que després són consensuats 

per l’equip docent. 

 

Tot alumne/a nouvingut/uda que desconeix les dues llengües oficials del nostre 

sistema educatiu s’acull directament a l’aula d’acollida on rep una atenció 

lingüística personalitzada en català,  que amb els dies li ha de permetre l’accés 

en les millors condicions possibles al currículum ordinari. En principi, només rep la 

formació de tipus acadèmica en una L2, en aquest cas el català, per tal d’evitar 
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interferències i obstaculitzar el procés. Cal dir, però, que la llengua castellana 

l’acaba entenent i parlant amb una certa facilitat perquè és, sovint, la llengua de 

relació i del seu entorn més proper. Tot i així, el castellà com a llengua 

d’aprenentatge s’incorpora molt a posteriori, en una seqüència de temps més 

tardana, quan ja ha consolidat mínimament l’aprenentatge d’una L2 en 

comprensió i expressió. 

 

Pel que fa les llengües estrangeres, sempre que es pot,  es respecta el 

coneixement d’una segona llengua (anglès o francès), ja sigui pel fet de ser la 

seva llengua materna o la llengua d’escolarització al seu país. Per la  qual cosa, 

l’alumne/a nouvingut/uda assisteix amb el grup ordinari en l’aprenentatge d’una 

llengua estrangera, i ho fa des del moment de la seva arribada. L’objectiu és 

donar continuïtat a un procés d’aprenentatge iniciat ja en el seu país d’origen i/o 

fer present la llengua materna de l’alumne/a al centre per tal de crear vincles de 

relació. 

 

2.2.6.2. Alumnat sud-americà de parla hispana  

  

A l’aula d’acollida es té en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix 

les dues llengües oficials i el que en coneix una, però només com un criteri que 

guia l’organització horària personalitzada del currículum de l’alumne/a; és dir, 

l’alumne/a que coneix una de les dues llengües, en aquest cas la llengua 

castellana, accedeix directament a totes o  a gairebé totes   les àrees del 

currículum d’aquell curs que s’imparteixen en la llengua que ja coneix (oral i 

escrita). L’objectiu és afavorir l’accés al currículum ordinari de tot el nostre 

alumnat al més ràpidament possible, per tal d’assolir una igualtat d’oportunitats 

(acadèmiques i laborals), vetllant, però, perquè l’assoliment de l’aprenentatge de 

l’altra llengua oficial es consolidi de la mateixa manera. 

 

Sovint, s’apliquen estratègies a partir de la proximitat de les llengües catalana i 

castellana per facilitar els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua 

vehicular des de l’inici de la incorporació de l’alumnat nouvingut; cosa que 

facilita i agilita el procés d’aprenentatge en molts casos i neutralitza els possibles 

prejudicis que pot generar l’ensenyament de la llengua vehicular, el català, en 

alguns col·lectius que no tenen la necessitat d’ús d’aquesta llengua per assolir 

l’eficàcia comunicativa. 

 

2.2.7. Atenció de la diversitat  

L’atenció a la diversitat es considera un principi d’aplicació general al centre. 

L’equip docent del centre i els serveis educatius (EAP, CREDA, CSMIC....) treballen 

conjuntament per avançar en el marc d’una  escola inclusiva, en l’atenció  

adequada de la diversitat de l’alumnat, que en cap cas s’identifica únicament 
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amb l’atenció  a l’alumnat amb NEE. 

 

L’òrgan de gestió i organització de la diversitat del centre és la Comissió 

d’atenció a la diversitat, la qual, a més de ser un espai  de reflexió per adequar 

mecanismes a la realitat canviant del centre, ha definit els mecanismes 

organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre tota la diversitat seguint les 

orientacions del Departament d’educació. 

 

La Comissió d’atenció a la diversitat dissenya: 

* les adaptacions curriculars del nostre alumnat,  

*l’organització horària i curricular,  

*els Plans individuals intensius,  

*la flexibilització de nivells d’aprenentatge 

* les necessitats educatives especials (d’aprenentatge, de risc d’exclusió social, 

de discapcitats...) 

 

La Comissió d’atenció a la diversitat es reuneix setmanalment i es coordina per 

sumar esforços amb la Comissió pedagògica a l’hora de consolidar mecanismes 

d’intervenció: 

*estratègies que fan referència a la participació de l’alumnat en els seu 

propi procés d’aprenentatge (treball per projectes, treball cooperatiu, 

interdisciplinari...) 

* estratègies que fan referència a la col·laboració entre iguals (tutories 

compartides, tutories entre iguals, alumnes acompanyants/guies...) 

* estratègies que fan referència a l’ús de materials multilingües. 

 

2.2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

 

Atenent a la Llei 1/1998 de normalització lingüística, s’estableix que el català és  

la llengua de l’ensenyament: 

 

1-El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitats educatives. 

 

2-Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle 

d’expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes 

com les externes. 

(article 20, capítol III de la Llei 1/1998, de 7 de gener)   

 

També cal tenir en compte el decret 143/2007, de 26 de juny,pel qual 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària, on 

s’explicita: 
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Article 4 

 

4.1 El català,com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com  

a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i 

externes de la comunitat educativa:activitats orals i escrites de l’alumnat i del 

professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i 

d’avaluació, i comunicacions amb les famílies. 

 

Com ja s’ha apuntat a l’inici d’aquest document (estudi del context), cal incidir 

en l’aprenentatge del català, sobretot en els alumnes d’ESO, per això cal 

garantir la competència comunicativa dels  nostres alumnes tant a nivell oral 

com a nivell escrit en llengua catalana. Cal estimular  també l’ús de la llengua 

catalana com a llengua de relació entre l’alumnat. Per la qual cosa, el centre 

organitza activitats curriculars i extraescolars  per potenciar l’ús del català, en fa 

un seguiment i n’avalua el progrés  (Acord de Coresponsabilitat). 

 

Activitats de programació curricular: 

- Creació de matèries optatives i alternatives de llengua catalana. 

-    Taller de teatre 

- Promoció d’activitats culturals en català (la revista del 

centre:“Ataràxia”, 

      el concurs literari “Agustí Ricart”...) 

- La  setmana de les llengües (projectes literaris i lingüístics a l’entorn 

de la festivitat de Sant Jordi)  

 

Activitats extraescolars d’incentivació d’ús de la llengua: 

- Promoció d’activitats en català des del centre (conferències, 

xerrades, 

      col·loquis...) 

- Voluntariat lingüístic. 

- Taller d’estudi assistit. 

- Campanyes publicitàries puntuals (EX. Parla’m en català: deu raons 

per parlar en català...) 

- Bloc del centre Llengua i cultura: diàleg i arrelament. 

 

Altres estratègies de dinamització lingüística 

Professorat 

a) Des del SEDEC: 

   -Oferir cursos d’actualització lingüística 
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   -Oferir activitats de suport a la funció docent: 

     Cursos complementaris, en funció de la demanda 

   -Per als professors de llengua catalana: 

     Cursos complementaris 

     Seminari “El gust per la lectura” 

     Tallers de llengua i literatura catalanes 

 

b) Des del centre: 

 -Elaborar i difondre entre el professorat totes les propostes del PLC. 

    -Informar sobre el material didàctic en català. 

    -Crear un servei de correcció de textos: el coordinador lingüístic assessorarà el                

     professorat en qualsevol dubte relacionat amb els aspectes lingüístics de 

materials que hagin estat elaborats per al seu ús a l’aula. 

    -Gaudir d’una àrea de servei de llengua a la qual poden accedir tots els 

professors: el centre ha creat una àrea de servei lingüístic que permet 

desenvolupar les activitats d’assessorament lingüístic i facilitar la tasca als 

professors en la seva activitat docent. L’àrea consta de material de consulta 

(diccionaris, manuals, gramàtiques, vocabularis específics...). Cada any el 

coordinador lingüístic haurà de vetllar pel manteniment d’aquest servei i haurà 

d’intentar ampliar-lo en funció de les necessitats que vagin sorgint. 

Alumnat 

-Difondre entre l’alumnat les propostes del PLC. 

-Informar sobre el material didàctic en català. 

-Difondre les convocatòries de la Junta Permanent de Català. 

-Organitzar activitats (conferències, tertúlies, xerrades, obres de teatre...) per 

prendre consciència de la importància del domini de la llengua (oral i escrit). 

-Organitzar xerrades centrades en temes de Sociolingüística. 

- Borsa de voluntariat lingüístic 

  PAS 

-Difondre entre els membres del PAS el contingut del PLC. 

-Ofertar cursos d’actualització lingüística. 

-Difondre les convocatòries de la Junta Permanent de Català. 

-Assessorar, corregir i fer el seguiment de les comunicacions escrites. 

 AMPA 

-Difondre entre els membres de l’AMPA el contingut del PLC. 

-Organitzar cursos de llengua catalana i de qualsevol de les llengües            

estrangeres que es poden estudiar en el centre 

  

2.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua 
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Existeixen criteris d’avaluació consensuats sobre els elements que cal tenir en 

compte a l’hora de valorar l’aprenentatge i l’ús de la llengua i s’han actualitzat 

d’acord amb les noves orientacions curriculars i amb els nous perfils de 

l’alumnat . Els instruments d’avaluació són majoritàriament heteroavaluatius i 

diversos,  i es consideren un element important a l’hora de decidir l’organització 

del currículum i l’atenció personalitzada a l’alumnat. S’avaluen les 

competències relacionades amb la dimensió comunicativa i literària en 

contextos comunicatius diversos i de treball per tasques, sense prioritzar el 

moment de l’avaluació final.  

 

A proposta de la Comissió de llengües, també, s’han consensuat unes pautes  

d’observació sistemàtica d’ús lingüístic (escrit i oral) en les diferents proves 

avaluatives de totes les àrees. Aquestes observacions han de ser recollides en la 

qualificació final. L’objectiu és que l’alumne prengui consciència que la llengua 

és un instrument comunicatiu en tots els àmbits i que no associï l’ús correcte 

només a l’àrea de llengua. Són avaluables ítems molt generals que en cap cas 

es redueixen a la correcció gramatical; es tracta de l’adequació al grau de 

formalitat, a la construcció correcta de les frases, la fragmentació dels 

paràgrafs, la coherència i cohesió en l’expressió de les idees... 

 

Sota la consigna que la llengua és un instrument de relació i de comunicació i, 

a més, és imprescindible per accedir a qualsevol àrea del coneixement, tota la 

comunitat educativa i, en especial,  el professorat, ens fem responsables del seu 

ensenyament/aprenentatge. 

 

2.2.10. Materials didàctics  

 

Els criteris per a la selecció de materials els estableixen puntualment  els 

departaments i/o els equips docents en funció de les necessitats immediates, tot 

i fent una anàlisi del plantejament metodològic que proposem per a cada curs i 

atorgant-li una coherència al llarg dels cicles .  

 

Cal destacar que en aquests criteris sempre hi ha una adaptació i/o creació de 

materials per atendre la diversitat de necessitats. I  per atendre tota aquesta 

diversitat es consideren complementaris: suports visuals, diccionaris, textos reals i 

contemporanis, recursos audiovisuals... De manera que, cada departament té o 

ha de preveure l’adquisició de material divers i funcional per atendre totes les 

adaptacions curriculars  i lingüístiques que vagin sorgint.  

 

També hi ha un plantejament i un seguiment, per part dels equips docents, per 

al tractament de la dimensió literària, que vol tenir continuïtat al llarg dels cursos; 

per la qual cosa, s’apliquen propostes didàctiques compartides (Ex. El treball per 

projectes delimita la tipologia textual que es vol treballar, etc). 
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Pel que fa a la llengua  d’aquest material didàctic  s’emprarà  majoritàriament i 

progressivament en llengua catalana, sobretot en els cursos d’ESO. Atenent 

sempre al que la normativa prescriu, s’intentarà que el català sigui la llengua 

d’ús docent en totes les àrees, sense desatendre mai la voluntat de garantir una 

competència lingüística sòlida en les dues llengües; en cas contrari es reforçaria 

qualsevol de les llengües que presentés mancances. 

 

 

2.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
2.3.1. Informació multimèdia 

 

La incorporació de la llengua catalana com a vehicular del programari, dels 

suports digitals i dels recursos TIC  en general que produeix el centre pot 

considerar-se parcialment assolida en el sentit que el centre l’ha incorporat 

quan ha estat possible o ha trobat facilitats per fer-ho (Ex.: WEB del centre, 

intranet, moodle...) .  

 

En d’altres casos, l’actuació envers la relació entre la incorporació de les TIC i la 

llengua vehicular del centre ha depès, sovint, de la voluntat individual del 

professorat a l’hora de proporcionar el programari que aplica en les seves 

classes i en les seves actuacions a nivell de centre. Per tant, en aquest aspecte 

cal una planificació i adaptació  total de  les eines digitals amb què es treballa 

per tal d’assolir un nivell d’ús òptim.  

   

2.3.2. Usos lingüístics  

 

Com ja hem vist fins ara, en les diverses estratègies i activitats proposades, el 

centre s’ha plantejat treballar els usos lingüístics de l’alumnat en un sentit molt 

ampli, ja que la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum planteja 

continguts relacionats amb els usos socials en un context multilingüe com és la 

societat actual.  

A més a més, atenent la realitat sociocultural del nostre centre, la complexa 

situació sociolingüística de la societat catalana i  la normativa vigent es vetllarà 

explícitament per tal de fer de la llengua catalana la llengua d’ús habitual; per 

la qual cosa, a part del professorat de llengua , una part de l’equip docent s’hi 

ha de sentir implicat i ha de col·laborar des de les àrees. 

 

2.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum  

 

Partim de la idea que per formar parlants plurilingües i interculturals cal 

l’assoliment de la competència plena en català, com a llengua pròpia de 

Catalunya, i en castellà com a garantia que   l’escola proporciona als alumnes 

la competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats; també el respecte 
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per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre llengües i cultures. Assimilada 

aquesta premissa per part d’un nombre representatiu del claustre de professors, 

la diversitat lingüística és present a les aules i a l’entorn del centre i s’aprofita per 

fer activitats relacionades amb el currículum. 

 

La presència de les diferents llengües maternes a l’escola, ja sigui simbòlicament 

i més enllà de l’aula d’acollida, és molt important. Assistir a un centre on estigui 

simbòlicament present la pròpia llengua permet, entre altres coses, establir 

continuïtats entre el context escolar i el context familiar amb els enormes 

avantatges que això significa i, a més , significa autoestima respecte a allò que 

es propi i autoimatge positiva, condicions ambdues per incorporar-se amb èxit a 

les activitats proposades. 

 

Aquesta presència es posa ja de manifest en el moment de fer la matrícula, 

quan des de la secretaria del centre es pot lliurar la informació sobre el sistema 

educatiu a Catalunya o la normativa de matriculació (documentació 

necessària, dades i dates...) en diferents llengües. O quan per facilitar l’entrevista 

d’inici  de curs se  sol·licita al Departament d’ensenyament la presència d’un 

traductor o mediador. Un cop iniciat el curs el/la tutor/a de l’aula d’acollida o 

del grup ordinari pot lliurar la informació que cregui adient en text  bilingüe 

(català i moltes de les llengües maternes presents al centre) : autoritzacions de 

sortides, autoritzacions del dret a la imatge, horaris, etc.  

 

També, pel que fa a l’alumnat nouvingut, la tutoria entre iguals es fa, si es pot, 

amb un/a alumne/a de la seva tutoria que parli o conegui per escolarització la 

llengua materna de l’alumne/a nouvingut/uda; si això no és possible, es busca 

un/a alumne/a d’un altre curs que parli la mateixa llengua i  que li faci 

l’acompanyament (guia) en aquests primers dies d’estada al centre. 

 

El fet de fer  present la llengua familiar en les activitats escolars  en els primers 

moments de l’escolarització de l’alumnat nouvingut mitjançant l’atenció, a més 

a més del professorat, d’ un/a alumne/a que tingui com a llengua familiar la 

mateixa llengua, és una manera més d’optimació dels recursos humans de què 

disposa el centre. En el fons, la pròpia diversitat lingüística de l’alumnat pot ser 

una font per fer propostes organitzatives. Quan un/a alumne/a nouvingut/da 

arriba al centre, un/a altre/a alumne/a que parla la seva mateixa llengua li fa 

de padrí/ina i, per tant, l’acompanya durant la seva estada al centre, li explica 

les normes, li presenta la resta de companys, li fa de traductor, etc. En aquest 

sentit, el noi o la noia que fa aquest paper pot també introduir l’alumne/a 

nouvingut/da a allò que fa a l’aula, al tipus de continguts, a la manera de 

treballar. Aquest alumne “tutor o guia”  és consensuat pels dos tutors i ha 

d’acceptar voluntàriament el compromís. 

 

Una altra manera de valorar simbòlicament la riquesa lingüística de què 
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disposem és a través de rètols, exposicions, murals (Ex. mural informatiu de les 

llengües al món, mural de les llengües a la Mediterrània, textos literaris creats i 

escrits en més d’una llengua, poemes visuals, diversos alfabets a les aules,  

poemes recitats en diverses llengües i veus, etc.). 

 

Destaquem també, la celebració anual de “La setmana de les llengües” 

(realitzada cada  curs a l’entorn de la festivitat de Sant Jordi)  amb xerrades i 

conferències i amb activitats literàries i lingüístiques creades a partir i d’acord 

amb el desenvolupament del currículum. 

 

El centre, doncs, percep la diversitat lingüística  no pas com un problema  que 

dificulta l’ensenyament-aprenentatge de la llengua vehicular, sinó al contrari, 

valora el bagatge lingüístic del nostre alumnat i, sovint, fa protagonista en una 

activitat  de desenvolupament del currículum o extraescolar l’alumnat que té 

com a llengua familiar una llengua diferent al català o castellà. Totes les 

propostes són consensuades per una gran part del professorat del centre, que 

veu en la diversitat un profit per formar parlants plurilingües i interculturals.  

 

 

2.3.4. Català i llengües d’origen 

  

Com ja hem dit, l’establiment de vincles afectius basats en el reconeixement i la 

valoració de la llengua d’origen de l’alumnat afavoreix o crea actituds positives 

per a l’aprenentatge de la llengua vehicular del centre. La Comissió de llengües 

s’ha d’encarregar, entre moltes d’altres tasques, de difondre entre el professorat 

informació sobre les diverses llengües  familiars presents a les aules per fer-ne ús, 

valorar-les i tenir-les en compte. I cal potenciar que els/les professors/es tinguin 

present la interdependència lingüística i vetllin per l’assoliment de les 

competències comunes per millorar l’aprenentatge de tothom.  Tasca, aquesta, 

que no es pot executar només des de les àrees de llengua.  

Diagnosi gràfica 

La següent gràfica mostra els punts forts i els punts febles del nostre centre en matèria 

de tractament de les llengües, concretament els que fan referència a la llengua 

catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge (seguint l’aplicatiu del Departament 

d’Ensenyament). 
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E nunc iats

Des c riptors

 
Les dades per elaborar la gràfica s’han extret del descriptor que hem marcat en la part de 

diagnosi.  

Els números que apareixen a l’eix vertical mostren el valor dels descriptors (ordenats de major a 

menor qualitat educativa), és a dir, els que s’acostin més al 5 denoten més qualitat educativa i 

els que s’acostin a l‘1, menys.  

Els valors de l’eix horitzontal fan referència al número d’enunciats treballats.  

 

 

3. La llengua castellana 
 

3.1.  L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana  

  
3.1.1. Introducció de la llengua castellana 

  
La llengua castellana lluita cada vegada més per convertir-se en la llengua 

vehicular dels usuaris del centre per les característiques familiars, socioculturals i 

de procedència de l’alumnat. Malgrat això, el coneixement que ells manifesten 

de la llengua estàndard és més aviat pobre. 

 

Aquesta realitat propicia que d’una banda es tingui en compte la realitat 

sociocultural de l’alumnat, i per altra, s’incorpori el treball de les formes d’ús de 

la llengua castellana menys conegudes per l’alumnat. També es treballa perquè 

hi hagi continuïtat i coherència metodològica entre el català i el castellà, tenint 

com a objectiu comú final que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua 

castellana que de llengua catalana, objectiu  que no sempre s’aconsegueix.  

 

El centre, amb molt bona disposició, val a dir que impagable, vetlla 

infatigablement per aconseguir una distribució coherent i progressiva del 

currículum de la llengua castellana al llarg de l’etapa. També s’atenen les 

atencions individualitzades en llengua castellana, especialment a l’ESO en casos 

d’alumnat de diversa procedència, i  posa a la seva disposició, en horari 
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extraescolar, professorat que té cura de la formació dels estudiants. 

 

És també una realitat del centre que els alumnes hispanoamericans  gairebé 

sempre  s’adrecen a la comunitat educativa en castellà,  tot i que  molts 

coneixen el català des de  fa anys. 

 

Sovint, s’apliquen estratègies a partir de la proximitat de les llengües catalana i 

castellana per facilitar els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua 

vehicular des de l’ inici de la incorporació de l’alumnat nouvingut; cosa que 

facilita i agilita el procés d’aprenentatge en molts casos i neutralitza els possibles 

prejudicis que pot generar l’ensenyament de la llengua vehicular, el català, en 

alguns col·lectius que no tenen la necessitat d’ús d’aquesta llengua per assolir 

l’eficàcia comunicativa. 

 

En conjunt, el centre percep la realitat lingüística no pas com un problema que 

dificulta l’ensenyament- aprenentatge de la llengua vehicular sinó que valora el 

bagatge lingüístic de l’alumne com un fet enriquidor;  pel que fa al castellà ens 

és possible trobar a la llengua oral usos lingüístics de parla hispanoamericana. 

 

El coneixement del català i el castellà és un dels fonaments de la igualtat 

d’oportunitats per als /les alumnes i, per tant, de la mateixa manera que els/les 

alumnes que tenen el català com a llengua familiar adquireixen el castellà, 

els/les que no tenen el castellà l’han d’adquirir a l’escola , per tal que no puguin 

ser marginats per raó de llengua. 

 

3.1.2. Llengua oral  

 

El centre té previst que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la 

llengua castellana inclogui activitats perquè l’alumne adquireixi habilitats 

lingüístiques, amb especial èmfasi en la competència oral als primers cursos, 

però també a tots els cicles, fins i tot al postobligatori, a batxillerat. Es treballen les 

modalitats de la dramatització, entrevista, comèdia, debat, conversa, 

argumentació, exposició...Pel que fa als diversos registres de la llengua i a les 

variants de la llengua castellana es treballen des de primer d’ESO, atenent 

també els temes continguts dins del currículum. Les dramatitzacions de textos 

prèviament llegits a classe oralment permeten a l’alumne/a desenvolupar un 

seguit d’habilitats. Les representacions tenen lloc a l’ESO i les declamacions i 

lectures orals a batxillerat i, en tot cas, també es cuida l’expressió gestual, 

l’expressivitat en general, la dicció i d’altres aspectes a l’entorn de la llengua 

oral. 

 

3.1.3. Llengua escrita  

 

Pel que fa a l’ensenyament de la llengua escrita  se segueix l’enfocament 
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metodològic que dóna el currículum i hi ha un plantejament global sobre la 

lectura i l’escriptura que té en compte que és un procés complex. Les activitats  

que es proposen de lectura i escriptura no sempre tenen uns objectius clars ni 

estan lligats a temes que es treballen. No sempre s’estableixen mecanismes de 

revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats, tot i que hi ha coordinació 

amb el professorat de llengua catalana.  

 

En tot cas es tracta d’aconseguir al final de l’ensenyament la formació de 

lectors i d’escriptors competents. Tots els departaments de llengües integrants 

del Pla de Lectura del centre (PLEC) i en el cas que ens ocupa, el departament 

de castellà, desenvolupem l’activitat de la lectura com a plaer, el gust per la  

lectura, adreçat a l’alumnat del primer cicle d’ESO i, dins de l’activitat, hem 

elaborat també un seguit de fitxes i materials per al bon funcionament de 

l’activitat. Aprendre a gaudir de la lectura mitjançant el silenci, la contemplació 

i la concentració és un valor també gratificant. L’escriptura creativa en llengua 

castellana  també està potenciada pel Premi Agustí Ricart que des de fa més de 

25 anys atorga el centre a les millors creacions literàries de l’alumnat. 

 

3.1.4. Activitats d’ús  

 

Puntualment hi ha activitats d’incentivació de la llengua castellana, 

consensuades per l’equip docent (treball per projectes). Cal destacar el treball 

que en l’àmbit de les competències  periòdicament realitza l’equip docent amb 

sortides (contextos alfabetitzadors) i on s’aborda de manera interdisciplinària 

aspectes del currículum. El centre també preveu l’ús de la llengua castellana en 

la participació de l’elaboració de la revista Ataràxia. També es realitzen 

activitats a la Universitat de Lleida per assistir a conferències i col·loquis sobre 

literatura espanyola, el mateix pel que fa a l’assistència a la biblioteca de la UdL, 

on cada any es transcriu un fragment del Quixot i les assistències a recitals de 

poemes i a dramatitzacions d’obres literàries per grups teatrals itinerants.  

 

Referent als recursos TIC i a l’ús d’audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua 

castellana el centre té assegurada la presència regular de tots aquests recursos i 

ens permet fer-ne un ús apropiat per atendre els diferents estils i ritmes 

d’aprenentatges del nostre alumnat  en la llengua castellana. 

 

3.1.5. Alumnat nouvingut  

 

El centre treballa per  posar tots els mitjans  al seu abast per tal d’aconseguir que 

l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu i que no coneix cap 

de les dues llengües oficials, en acabar l’ensenyament, les conegui  amb 

igualtat d’oportunitats. 

En una primera fase, s’ha assegurat un nivell bàsic de llengua catalana de 

l’alumnat nouvingut i posteriorment s’inicia un ensenyament/aprenentatge de la  
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llengua castellana, aquesta darrera llengua normalment ja la coneix i l’usa per 

la seva presència en la societat i en l’entorn més immediat del nostre alumnat. 

Realment l’esforç hi és, però tampoc no es pot afirmar que  aquest procés 

d’ensenyament consolidi un aprenentatge  del tot equitatiu d’ambdues 

llengües: el coneixement adquirit de la llengua castellana; s’ha consolidat més a 

nivell oral per ser la llengua de relació, i el coneixement del català més a nivell 

escrit per ser la llengua acadèmica. Fet especialment 

constatable en   casos d’incorporació prou tardana, com podria ser a quart 

d’ESO; aquest desnivell encara s’accentua més quan aquest alumnat intenta 

accedir a primer de batxillerat. Caldria analitzar i revisar, doncs, el procés pel 

que fa a la incorporació d’alumnat nouvingut directament en el darrer curs de 

l’ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Altres llengües 

 

4.1. Llengües estrangeres 
 

4.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 

 

Anglès 

 

La totalitat de l’alumnat que arriba al nostre centre ha estudiat durant la seva 

educació primària la llengua anglesa com a la seva primera llengua estrangera  

com a mínim durant quatre anys, i una àmplia majoria durant sis anys. Això no 

vol dir que hagin assolit els objectius generals de l’educació primària. Respecte 

a l’anglès tot l’alumnat ha assolit l’objectiu “Comprendre i respondre en llengua 

estrangera a les interaccions orals més habituals de l’aula” però molts tenen 

dificultat en l’objectiu de primària “comprendre els missatges orals en llengua 
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estrangera sobre temes relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres 

i el món que ens envolta.” Per aquesta raó, el primer curs de primer cicle 

intentem treballar aspectes relacionats amb l’assoliment d’aquest objectiu i 

contribuir de forma molt especial en l’assoliment de la competència 

comunicativa.  

 

En el 1r curs d’ESO es treballa el currículum de llengua i també s’ofereix una 

matèria optativa de ciències en anglès. En el 2n curs d’ESO  es treballa el 

currículum d’anglès i també una matèria optativa de socials en anglès. 

D’aquesta manera volem aconseguir que  tot l’alumnat sigui capaç d’assolir el 

nivell A1 i A2 – en la seva primera llengua estrangera en acabar el primer cicle. 

En l’apartat sobre continguts no lingüístics d’aquest mateix bloc s’especifiquen 

quins són aquests blocs de continguts i com s’han escollit. 

 

En el segon cicle de l’ESO es treballen els currículums corresponents i s’ofereix 

una alternativa a la religió que serveix per aprofundir en l’assoliment de les 

competències bàsiques i, en especial, en la d’aprendre a aprendre. D’aquesta 

manera intentem que tot l’alumnat assoleixi un nivell A2 en acabar l’ESO. 

 

Francès 

 

En tots els cursos de l’ESO s’ofereix la possibilitat d’estudiar francès com a segona 

llengua estrangera. Creiem que aquesta opció és de vital importància en un 

món multicultural i multilingüe com el nostre. Es treballa el currículum de llengües 

i, malgrat que no en tots els cursos es disposa de tres hores a la setmana, 

s’intenta que l’alumnat assoleixi un nivell A2 en acabar l’educació secundària 

obligatòria.  

 

4.1.1.1. Desplegament del currículum  

Anglès 

Atès el gran nivell  de coordinació entre els  membres del Departament, tots els 

cursos treballen de forma similar tot i atenent i respectant les peculiaritats de 

cadascun dels seus currículums i de l’alumnat. Com que  creiem en un 

aprenentatge vivencial, el currículum s’estructura a partir d’eixos temàtics que 

asseguren un tractament globalitzador de la llengua de manera que els 

continguts lingüístics i pragmàtics es treballen cíclicament. En cadascun dels 

cursos es dissenyen tasques finals que porten  l’alumnat a “investigar” els 

continguts lingüístics que necessiten per tal d’aconseguir aquest producte final. 

D’aquesta forma cadascun dels alumnes va construint a partir dels seus 

coneixements previs, integra els reptes lingüístics i cognitius i, a la fi, internalitza el 

seu propi procés d’aprenentatge. L’organització dels continguts tenint en compte 

les tasques i projectes que es desenvolupen al llarg del curs escolar accentuen 
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encara més el paper mediador i instrumental de la llengua estrangera i fan que 

esdevingui una eina i una fita d’aprenentatge. 

En els dos primer cursos de l’ESO s’està`implementant l’ús del Portfolio Europeu de 

les llengües com a eina de reflexió sobre l’aprenentatge. En els cursos posteriors es 

preveu que s’implanti a tota l’ESO. També s’està introduint l’ús del portafoli com a 

instrument d’avaluació a tota l’ESO com a recull de les seves produccions, tant 

orals com escrites, més rellevants en el seu aprenentatge. També s’ha dut a terme  

un Projecte Experimental de Llengües Estrangeres sobre el treball per projectes 

que ens ajuda a dissenyar seqüències didàctiques per a la construcció del 

coneixement de manera global i significativa. 

El departament de llengües estrangeres té un projecte E-twinning que s’ha dut a 

terme amb els alumnes de l’ESO. També ofereix un intercanvi, amb més de 22 de 

tradició,  amb un High School americà i un bloc d’intercanvi amb dos instituts 

catalans. Tots tres projectes fan que els alumnes vegin l’anglès com una llengua 

vehicular normal amb gent angloparlant i també com a llengua franca entre 

parlants no nadius, apropa l’ús social de la llengua i crea contextos molt 

significatius i naturals. 

Respecte al desplegament del currículum podem diferenciar el tractament en el 

primer cicle i en el segon. En el primer cicle es dóna molta més importància a la 

comprensió oral i escrita de l’anglès tot i que es treballen també les destreses 

productives. Això ho aconseguim gràcies als projectes que es plantegen i a les 

tasques que es duen a terme a l’aula i fora d’ella. També se’ls demana que 

pengin al seu propi bloc algunes de les tasques desenvolupades, tant orals com 

escrites,  i, així, contribueixen al desenvolupament de l’expressió,  i, també,  que 

llegeixin els blocs dels seus companys i, així, desenvolupen  les destreses 

receptives. A més a més, tot l’alumnat llegeix dos llibres de lectura obligatòria i un 

o més de lectura optativa. Aquests llibres disposen de CD amb l’audició que els 

ajuda a millorar la pronunciació en anglès, aspecte aquest que cal treballar. 

En el segon cicle de l’ESO es treballen aspectes més relacionats amb la 

competència investigadora de la llengua fent esment als usos lingüístics i 

reflexionant sobre la llengua. Es treballen les cinc destreses de forma integrada 

seguint l’enfocament comunicatiu i per tasques.  

Cal també destacar que s’incentiva la competència comunicativa de l’alumnat 

i, en especial, la seva competència comunicativa escrita, quan s’esperona  

l’alumnat a publicar les seves produccions al propi bloc. Aquest fet fa que 

l’alumnat s’esforci a revisar i corregir les pròpies produccions ja que aquestes 

seran públiques. També es potencia la creativitat publicant les millors produccions 

escrites a la revista del centre. 

Francès 
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La programació de francès segona llengua estrangera (LE2) a l’ ESO respon a la 

dictada per la Llei de Qualitat i dirigida pel Departament d’Educació de la 

Generalitat, però conjugada dins el Marc Europeu Comú de Referència per a les 

Llengües. En el nostre centre, s’ofereix la possibilitat d’estudiar LE2 en tots els cursos 

de l’ ESO de manera que es pugui arribar a assolir, en el moment que els alumnes 

facin els quatre cursos seguits, el nivell B (Usuari Independent). De moment , però, 

els nostres alumnes només han cursat dos anys seguits, fet que només assegura 

l’assoliment del nivell A (Usuari Bàsic). 

Així, al primer curs de l’ESO i al tercer curs de l’ESO, es vol assolir el nivell A1  

(inicial) en el qual es pretén que l’alumne/a pugui interactuar d’una manera 

simple; és a dir, sigui capaç de comprendre i d’utilitzar expressions quotidianes i 

familiars i frases senzilles, pugui presentar-se, presentar una tercera persona i 

formular i respondre preguntes sobre detalls personals. Tot això en un context de 

primeres necessitats i en condicions comunicatives idònies. A segon i a quart,  el 

nivell A2(1) en el qual es pretén que l’alumne/a pugui interactuar d’una manera 

simple; és a dir, sigui capaç de comprendre i d’utilitzar expressions quotidianes i 

familiars i frases senzilles, pugui presentar-se, presentar una tercera persona, i 

formular i respondre preguntes sobre detalls personals.  

Per tal d’assolir-ho els alumnes, a més de treballar amb el mètode proposat des 

del seminari de llengua francesa,  llegeixen al llarg del curs dos llibres de lectura 

adaptada, participen a l’activitat de teatre en llengua francesa. A més,  des del 

centre s’organitza un viatge a França i des del curs 2008-09 s’ha endegat el FLE 

Club, el qual pretén potenciar l’ús de la llengua francesa al centre entre els/les 

alumnes. 

Pel que fa a la metodologia,  pel fet de pertànyer al departament de llengües 

estrangeres, el treball està molt coordinat i malgrat no ser primera llengua,  la 

seriositat en el treball és paral·lel en tot el conjunt dels membres del departament. 

 

4.1.1.2. Metodologia 

 

La metodologia que se segueix està basada en l’enfocament comunicatiu i més 

concretament en l’enfocament per tasques, especialment en el primer cicle de 

l’ESO on treballem per àmbits temàtics i per projectes. Tots els alumnes d’un 

mateix nivell treballen els mateixos continguts encara que a diferent nivell de 

dificultat cognitiva ja  que hi ha un agrupament d’alumnes basat en les seves 

actituds, interessos i capacitats. Els projectes d’un mateix nivell s’elaboren 

conjuntament i moltes de les activitats per reforçar o ampliar el llibre de text, que 

són moltes, es dissenyen conjuntament. En totes elles s’integren continguts, 

coneixements i habilitats que poden intervenir en altres àrees i s’integren en 

contextos propers a l’alumnat. Hi ha una coordinació efectiva entre tots els 
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membres del departament que avaluen de forma idèntica tots els alumnes del 

mateix nivell, preparant exàmens conjunts i altres proves avaluatives com ara 

presentacions, projectes, etc. S’han consensuat tant els instruments com els criteris 

d’avaluació. (Veure programació departament de llengües estrangeres). 

 

4.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

 

Anglès 

Bàsicament utilitzen el llibre de text, el quadern d’activitats que té CDs, la pàgina 

web que proporciona el mateix llibre de text, els llibres de lectura adaptada i les 

fitxes i dossiers d’elaboració pròpia per part del professorat que imparteix un 

mateix nivell. Aquestes fitxes molt sovint tenen activitats que s’han de realitzar 

online com ara treasure hunts o webquests. 

 

En el cas del primer cicle, també utilitzem el Portfolio, el bloc del/ de la professor/a 

i el propi de cada alumne/a i la plataforma Moodle. 

 

Les activitats que dissenyen els/les professors/es o que adapten de diferents llibres 

de recursos o de pàgines web poden  ser de reforç o d’ampliació, segons les 

necessitats de l’alumnat. Aquesta és una de les maneres que tenim de tractar la 

diversitat de l’alumnat. 

 

Aquest materials s’avaluen en les darreres reunions setmanals del curs escolar del 

Departament de llengües Estrangeres i, si escau, es revisen segons les necessitats 

de l’alumnat. 

 

Francès 

Bàsicament utilitzen el llibre de text, el quadern d’activitats i els llibres de lectura 

adaptada. 

 

4.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  

 

Si  tenim en comte que  vivim en un món que necessita persones amb una 

competència digital plena, és molt important que el nostre alumnat adquireixi 

aquesta competència des de totes les àrees perquè s’adoni que l’ús de les noves 

tecnologies no és un caprici d’un determinat nombre de professors/es. Per 

aquesta raó  el departament de llengües estrangeres utilitza les noves tecnologies 

com una eina didàctica més i participa del projecte de millora i suport fent que 

tot l’alumnat de l’ESO dediqui un terç de les hores presencials a l’ús de les noves 

tecnologies.  

 

Tots els/les alumnes de l’ESO disposen d’una pàgina personal on es reforcen i 

amplien continguts treballats en  el llibre de text. Aquesta pàgina forma part del 

material didàctic que ens facilita l’editorial. Tots els/les  alumnes de l’ESO i 
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batxillerat treballen amb alguna eina informàtica sempre que estan preparant el 

producte final d’algun dels molts projectes que desenvolupem. 

 

Els/les  alumnes de primer cicle d’ESO es connecten al bloc del/de la professora i 

dissenyen el seu propi bloc on penjaran les pròpies produccions orals (podcasts) i 

escrites (articles, etc). Aquest bloc el continuen omplint en els cursos posteriors i 

serveix d’enllaç de comunicació amb els/les  alumnes dels altres instituts amb qui 

estem pilotant el Portfolio de les Llengües. També tenen un moodle on tenen 

accés a altres materials online i offline i a activitats més o menys interactives. 

 

Els/les alumnes de segon i tercer de l’ESO participen en un E-twinning i com a 

mitjà de comunicació s’utilitza el bloc de manera habitual. 

 

Tots els alumnes de segon cicle es preparen presentacions orals a partir de 

Powerpoints i altres materials audiovisuals. 

 

Moltes de les presentacions que les professores han fet a l’aula han estat 

mitjançant Powerpoints i s’ha potenciat l’ús de les noves tecnologies com a eina 

molt potent de tractament de la diversitat de l’alumnat ja que estan treballant 

cadascun dels/de les  alumnes al seu propi ritme i dificultat cognitiva. 

 

Els recursos també s’utilitzen per poder presentar els treballs realitzats com a 

resultat dels diferents projectes a tota la comunitat educativa, bé a través de la 

revista del centre, bé a través de la pàgina web, o bé a través de la seva 

presentació en els passadissos del centre. 

 

4.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

 

Tenint en compte l’escassa presència de l’anglès en la nostra societat, l’ús de 

l’anglès com a llengua vehicular a l’aula és un fet gairebé obligatori per tal de 

potenciar l’ús de la llengua. D’aquesta manera s’intenta parlar sempre en anglès, 

tant en situacions formals com informals. Això no vol dir que en moments puntuals 

s’hagi d’emprar la llengua catalana com a llengua de relació, clarificar 

conceptes, cridar l’atenció de forma més insistent, etc. 

 

Es potencia la presència de les llengües estrangeres en totes les activitats que 

s’organitza des de la Comissió de llengües i, com a tal, participem de la setmana 

de les llengües, del Dia de Sant Jordi, del Dia de la llengua materna i del taller de 

lectura que es comparteix amb la llengua catalana i castellana. 

 

Com s’ha explicat abans tots els productes finals dels projectes i tasques que es 

realitzen a l’aula es fan públics d’una o altra manera: a través del bloc, de la 

revista del centre, de les parets dels passadissos, etc. 
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4.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

 

4.1.2.1. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

 

A 1r d’ESO s’ofereix una matèria optativa de ciències en anglès: Science in 

English. Com que és una matèria trimestral, gairebé tots els alumnes de 1r d’ESO 

cursen l’assignatura. Els continguts es van consensuar amb el grup a partir d’una 

sèrie d’activitats dissenyades per introduir  l’alumnat en l’aprenentatge de 

continguts en anglès. A partir d’aquestes activitats l’alumnat va escollir un bloc de 

continguts  dels tractats a 1r d’ESO. Aquests continguts es van presentar al 

departament de ciències experimentals i aquests van decidir treballar-los també 

en la matèria comuna de ciències. 

 

A 2n d’ESO s’ofereix una matèria optativa de socials en anglès: Enjoy Town 

Planning in English. Com que  és una matèria optativa, gairebé tots els/les 

alumnes de 2n d’ ESO han cursat socials en anglès. En el moment de dissenyar 

l’optativa, el/la professor/a es va posar en contacte amb el/la professor/a 

responsable de l’àrea de socials a 2n d’ ESO i es va decidir que aquesta impartiria 

un bloc dels continguts de 2n d’ ESO –els que feien referència a geografia 

humana i, més concretament, a urbanisme- i que d’aquesta manera el/la 

professor/a de socials disposaria de més temps per treballar la resta dels 

continguts. 

 

En tots dos casos es treballa seguint la metodologia de projectes intentant fer en 

tot moment un aprenentatge vivencial i experiencial proper a l’alumnat i en un 

context global i enriquidor per a l’alumnat. Se li proporciona el llenguatge per 

a/de l’aprenentatge contribuint així a la competència bàsica de l’aprendre a 

aprendre tant important en la societat actual, on l’aprenentatge és per a tota la 

vida. És a dir, l’alumnat aprèn continguts tot desenvolupant la llengua anglesa. 

 

4.1.3. Projectes i programes plurilingües 

 

* Puntedu (2008-2011): Potenciació de la lectura i de la biblioteca al centre. 

* Pla de lectura: Foment del gust de la lectura entre el nostre alumnat de 1r i 2n 

d’ESO i que té com a objectiu fer-se extensiu a la resta de nivells.. 

* Portfolio: Material didàctic per reflexionar sobre l’ús i l’aprenentatge de les 

llengües que té com a marc de referència el MCER. 

* Projecte Experimental de Llengües Estrangeres (PELE 2008-2011):Treball per 

projectes que ens ajuda a dissenyar seqüències didàctiques per a la construcció 

del coneixement de manera global i significativa. 

* E-twinning: Programa d’agermanament amb un altre centre europeu per a 

l’aprenentatge de les llengües. 

*AICLE: Aprenentatge integrat de continguts de llengua estrangera  

*FLE-Club: Espai  de comunicació per potenciar l’ús de la llengua francesa. 
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4.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració  
 

El centre és un espai de convivència que pretén sumar tot allò que tenen de 

positiu totes les cultures, on, a més , l’alumnat d’origen estranger pot construir, 

com a ciutadà/ana d’aquest país, una nova identitat compartida, mai excloent; 

per la qual cosa, no ha de suposar cap renúncia al bagatge lingüístic i cultural de 

cadascú.  

 

El nostre centre vol  que els nois i noies de nacionalitat estrangera (i també el 

conjunt de l’alumnat) puguin conèixer les cultures i les llengües d’origen, com una 

manera de valorar el bagatge lingüístic  i cultural que ens aporten, fet que farà 

possible una millor acollida i cohesió social. 

 

Al centre no es té prevista la realització de classes de llengua d’origen en horari 

extraescolar (obertes al conjunt de l’alumnat i les famílies), però fa pública l’oferta 

que el Departament d’ensenyament ofereix a diferents centres de la ciutat i ho 

comunica personalment a les persones implicades i en gestiona, si cal, la seva 

inscripció (classes de romanès, xinès, àrab...). El que sí que fa el centre és un ús 

simbòlic d’aquestes llengües d’origen presents al centre i s’utilitzen per treballar la 

dimensió plurilingüe i intercultural del currículum (murals,  exposicions, retolació...). 

Es creu que, garantint la presència de les llengües maternes i de les diferents 

cultures en els centres educatius, es reforcen els  vincles afectius amb l’alumnat i 

les famílies, i es potencien actituds positives d’empatia que afavoreixen 

l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalana.  

 
Diagnosi gràfica 

 

La següent gràfica mostra els punts forts i els punts febles del vostre centre en 

matèria de tractament de les llengües, concretament els que fan referència a 

les altres llengües.  
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Les dades per elaborar la gràfica s’han extret del descriptor que heu marcat en la part de diagnosi. 

Els números de l’eix vertical mostren el valor dels descriptors (ordenats de major a menor qualitat educativa), és a dir, els 

que s’acostin més al 5 denoten més qualitat educativa i els que s’acostin a l’1, menys.  

Els valors de l’eix horitzontal fan referència al número d’enunciats treballats.  .   

 

 

 

5. Organització i gestió 
 

5.1. Organització dels usos lingüístics  
 

5.1.1. Llengua del centre 

  

El català és la llengua del nostre centre. El centre educatiu ha acordat seguir un 

criteri lingüístic favorable a l’ús del català (rètols, cartells, murals i l’ambientació en 

general del centre).  A la pràctica es respecta aquest acord i se’n fa un 

seguiment.  

 

5.1.2. Documents de centre  

 

El documents de centre: PEC, NOF, PGC, Pla d’evacuació,  Pla d’acollida, 

Projecte de mediació escolar,  Projecte de formació de centre, Acord de 

Coresponsabilitat...., amb els continguts i referents de la llengua catalana, 

impregnen la vida del centre, es difonen, encara que sigui en versió reduïda, es 

revisen i actualitzen periòdicament, i, sobretot,  es tenen en compte en totes les 
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actuacions quotidianes. 

 

Tota la documentació elaborada des de secretaria, direcció o qualsevol seminari, 

tant si tenen una projecció interna com externa, es redacta en català.  

 

5.1.3. Ús no sexista del llenguatge  

 

És la nostra intenció evitar l’ús sexista  i androcèntric del llenguatge. Volem que 

l’alumnat superi tot tipus d’estereotips  i pugui tenir actituds crítiques davant dels 

continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que l’associen a 

imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat. En 

general, en tots els documents del centre es tenen en compte els criteris 

d’utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. Per la qual cosa, utilitzem 

paraules com alumnat, professorat, tutors i tutores, i en la correspondència amb 

les famílies  ens adrecem als pares i mares o famílies i parlem dels seus fills i  les 

seves filles. Cal, també, establir acords  perquè esdevingui una competència  que 

es treballi transversalment en les àrees del currículum, tot i que alguns/es 

professors/es ja la tenen en compte. 

 

5.1.4. Comunicació externa  

 

El centre empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, 

informes...) i en la relació amb les corporacions públiques de Catalunya, 

institucions i amb les empreses que contracta. També utilitza la llengua catalana 

en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques 

residents en l’àmbit lingüístic català, respectant el dret dels ciutadans i 

ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen. En  aquest darrer cas,  es fa  un 

format bilingüe català/castellà. A més a més, durant el període d’acollida al 

centre, i sempre que és possible, es tenen en compte les llengües de la nova 

immigració mitjançant uns documents bilingües català/francès, àrab, xinès, 

romanès... 

 

El centre disposa, també,  d’una comissió de premsa i difusió  formada per dos 

membres del professorat, els quals  s’encarreguen  de la difusió escrita de les 

notícies relacionades amb l’institut. Tota aquesta activitat i difusió es fa en llengua 

catalana. Totes les activitats importants  es recullen  en el bloc de notícies del 

centre i, a més, la comissió s’encarrega de la seva aparició i difusió en la premsa 

escrita de la ciutat. 

 

5.1.5. Llengua de relació amb famílies  

 

Majoritàriament, la llengua de relació amb les famílies és la catalana. La 

documentació, com ja hem dit anteriorment, sempre està redactada en català. 

Les entrevistes personals: reunions de pares, tutories, reunions d’acollida de 
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l’alumnat  nou a l’institut, ... tenen com a llengua vehicular el català, sempre que 

s’assoleixi una eficàcia comunicativa amb garanties; si no, s’utilitza el castellà, el 

francès o l’anglès. Quan la família desconeix qualsevol d’aquestes llengües, 

perquè no n’és cap la seva llengua materna o adquirida com a 2a llengua a 

l’escola, cal recórrer a ajuts interns del propi centre: algun alumne de confiança 

que ens fa de traductor, com és el cas del xinès, l’àrab o el romanès...;o a ajuts 

externs: en aquest cas se sol·licita un mediador cultural o un traductor al 

Departament d’ensenyament i s’activa tot el protocol. 

 

El desconeixement del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que 

quedin excloses de les activitats de centre, però tampoc no ha de suposar una 

renúncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat per a la integració de les 

famílies de l’alumnat i per a la normalització i extensió  del seu ús. Per la qual cosa 

el centre s’ha plantejat que tots els professionals del centre s’adreçaran 

habitualment en català a les famílies de l’alumnat, però no s’han fixat criteris de 

seguiment d’aquesta mesura i, per tant, se’n desconeix el seu compliment. 

 

5.1.6. Educació no formal 

 

5.1.6.1. Serveis d’educació no formal  

 

Existeix una preocupació al centre per tal que els serveis d’educació no formal 

(menjador escolar) coneguin i facin seves les orientacions i propostes del centre 

pel que fa al català com a llengua d’ús i el tractament de la diversitat lingüística. 

Els adults responsables s’haurien d’adreçar sempre en català a l’alumnat en 

qualsevol situació, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també 

en català. Tanmateix no s’han establert els mecanismes de coordinació oportuns 

entre el centre i les persones que duen a terme aquests activitats. Per tant, es 

compta només amb la bona voluntat de les persones i la seva col·laboració amb 

el centre.  

 

5.1.6.2. Activitats extraescolars  

 

El centre preveu que en l’organització i la realització d’activitats extraescolars 

(taller d’estudi assistit, activitats d’educació no formal de l’AMPA , Esport a 

l’escola, etc. se segueixin els mateixos criteris lingüístics.  Els responsables 

d’aquestes activitats s’han d’adreçar sempre en català a l’alumnat, tant en les 

situacions formals com en  les més informals, vetllant per tal que la comunicació 

de l’alumnat sigui també en català.  

 

Així, per exemple, el nostre institut participa en el Pla català d’esport a l’escola i 

organitza activitats extraescolars els dimecres i divendres a la tarda i també 

durant l’esbarjo. Són diverses activitats esportives que vetllen per a  la cohesió 

social i, al mateix temps, la multiculturalitat. Els dinamitzadors i monitors que hi 
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participen són alumnat del centre que normalment s’adrecen en català als 

participants independentment de la seva procedència. Tanmateix no s’han 

establert els mecanismes de coordinació oportuns entre el centre i les persones 

que duen a terme aquests activitats. Per tant, es compta només amb la bona 

voluntat de les persones i la seva col·laboració amb el centre.   

 

5.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses        

 

El centre vetlla (malgrat no hi hagi un acord establert) perquè en la contractació 

de les activitats extraescolars les empreses usin el català (excursions, transports...); 

tal com estableix l’acord del Govern de la Generalitat (30 de novembre de 2004) 

per fomentar l’ús del català en la contractació pública. 

 

5.1.7. Llengua i entorn  

 

 El centre treballa en xarxa amb administracions públiques o entitats de l’entorn, i 

treballen conjuntament per garantir la coherència educativa  en temes com la 

interculturalitat i la cohesió social i l’ús de la llengua catalana; malgrat tot en 

aquest darrer cas no s’han establert criteris per treballar els usos lingüístics 

favorables a la llengua catalana i fer-ne un seguiment. 

 

 

5.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
 

5.2.1. Actituds lingüístiques 

 

El nostre centre educatiu té en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i 

l’aprofita, tant per afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum  i les 

activitats ordinàries del centre. També s’acull a programes específics sobre la 

diversitat lingüística, interculturalitat i resolució de conflictes que es treballen a la 

tutoria i que s’avaluen habitualment. Es viu un clima de centre favorable al 

plurilingüisme i a la diversitat cultural.  

 

5.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)   

 

El centre, després d’haver regulat l’ús del català en els tres àmbits (comunitat 

educativa, activitats administratives i comunicacions amb l’entorn),  s’ha 

proposat articular una política clara de medicació lingüística per tal de garantir 

els drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes. De manera que, quan convé 

s’articulen mesures de traducció de documents o d’informacions en el moment 

de l’acollida de les famílies nouvingudes i es facilita, si és possible, la 

documentació bilingüe a tothom que ho demani. 
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5.3. Alumnat nouvingut 
  

El centre disposa d’una aula d’acollida per atendre l’alumnat nouvingut. L'aula 

d'acollida és una eina de treball més de la qual disposa el centre per a l'atenció 

a la diversitat. Aquesta  es va implementar a l'INS Joan Oró el curs 2004-2005 a 

l'empara del Pla per a  la Llengua i la Cohesió Social (1) del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

(1) Objectius específics: 

a. Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un 

projecte plurilingüe. 

b. Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat, la 

solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures, en un marc 

de diàleg i convivència. 

c. Promoure i crear les condicions per garantir la igualtat 

d’oportunitats .  

L’aula d’acollida no és només un espai físic, sinó  un marc de referència i un 

entorn de treball obert dins el centre educatiu que facilita l’atenció immediata i 

més adequada de l’alumnat nouvingut i que ajuda el professorat davant els nous 

reptes educatius. 

Per a l’articulació i funcionament de l’aula d’acollida cal el desplegament d’un 

conjunt d’estratègies  que el mateix centre gestiona amb una certa autonomia: 

 Nomenament d’un tutor/d’una tutora d’acollida. 

 La gestió del temps curricular de l’alumnat per a l’aprenentatge intensiu de 

la llengua. (Vetllant sempre per tal que aquest no interfereixi en aquelles 

matèries que faciliten el procés de socialització de l’alumne/a). 

 L’establiment de pautes per al professorat de les diferents àrees que 

permetin reforçar el procés d’enriquiment lingüístic i cultural. 

 L’avaluació inicial que permetrà el disseny de programacions adaptades i 

dels Plans individuals intensius. 

 El seguiment dels alumnes i l’acció tutorial que garanteixi la coordinació 

amb l’equip docent i la incorporació progressiva de l’alumne/a a l’aula 

ordinària. 

 La comunicació i la coordinació amb la família i amb els serveis externs que 

permetin establir lligams de col·laboració. 

  La coordinació  de tots els docents implicats. 

 

L’objectiu principal de l'aula és l'acollida de l’alumnat nouvingut, tant pel que fa 
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a l’aprenentatge de la llengua vehicular, el català, com a aspectes de caràcter 

pedagògic i d’integració social i cultural.  

Els objectius específics de l'aula d'acollida són  : 

 

1.- L’aprenentatge de la llengua catalana nivell A2. Es tracta que els alumnes que 

assisteixen a l’aula puguin assolir un nivell bàsic de comprensió i expressió en 

llengua catalana (oral i escrita) per tal d’afavorir la  incorporació  progressiva de 

l’alumne/a a l’aula ordinària  i així poder seguir  al nostre sistema educatiu  amb 

més garanties d’èxit. 

 

2.- Reforç pedagògic. Es tracta que els alumnes desenvolupin capacitats 

cognitives que van més enllà de l’ús  acadèmic i quotidià de la llengua. A partir 

de l’avaluació inicial es fa una detecció de necessitats i un diagnòstic que 

permet derivar l’alumne cap als diferents recursos pedagògics de què disposa el 

centre (professor/a de psicopedagogia, EAP, logopeda…); per tal de potenciar  i 

fomentar l’adquisició d’aquestes capacitats cognitives a través dels reforços o de 

suports tant en llengua com en altres matèries. 

 

3.- Cohesió social. Facilitar el coneixement de l’entorn social i educatiu en el qual 

els alumnes s’acaben d’integrar.  

  

Els documents de referència per a la gestió, organització i funcionament de l’aula 

d’acollida són: el  Pla d’acollida de l’INS Joan Oró i  la Programació d’aula 

d’acollida. 

 

Quan l’alumnat nouvingut s’incorpora a l’aula ordinària , el seu procés 

d’aprenentatge i el seguiment que se’n fa es gestiona amb els Plans individuals 

intensius.  Un pla individual intensiu és una adaptació, en aquest cas  lingüística,  

que  ha de permetre a  l’alumnat nouvingut l’accés al currículum comú en les  

diferents àrees del coneixement.; per la qual cosa cada seminari ha de preveure 

una adaptació dels materials, estratègies i metodologies d’aprenentatge i un 

sistema avaluatiu.  

 

A més a més de garantir aquesta atenció individualitzada intensiva en la llengua 

del centre amb un enfocament comunicatiu i amb metodologies adequades 

(ensenyament d’una L2), cal vetllar i responsabilitzar, també, tota la comunitat 

educativa que la llengua que cal utilitzar amb l’alumnat nouvingut és el català, 

per tal de fer-ne possible la seva total integració. Cal, doncs, consensuar l’acord i 

fer-ne un compliment generalitzat i un seguiment acurat. 
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5.4. Organització dels recursos humans 
 

5.4.1. El Pla de formació de centre en temes lingüístics  

 

El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionades 

amb els objectius estratègics i de millora de centre. Per la qual cosa,  en el Pla de 

formació de centre s’ha cregut prioritari aprofundir en temes TIC (pissarra digital, 

moodle,...) i en el treball per projectes com a nova metodologia a l’aula ja que 

ens permet un treball transversal i interdisciplinari. 

 

El centre deixa per més endavant els projectes de formació en les diverses àrees 

curriculars i la formació de la didàctica de les llengües recollides al PLC.  

 

 

5.5. Organització de la programació curricular 
 

5.5.1. Coordinació cicles i nivells  

 

Hi ha una coordinació a tota l’etapa educativa entre totes les llengües curriculars   

i els criteris establerts es tenen en compte sempre a l’hora d’organitzar 

globalment la programació curricular de les àrees de llengües.  

 

5.5.2. Estructures lingüístiques comunes  

 

Des de la comissió lingüística s’ha creat un document per tal que totes les 

matèries avaluïn la correcció en l’expressió oral i escrita seguint els mateixos 

criteris, de forma que l’alumnat sigui conscient que la llengua s’aprèn i s’exigeix 

en totes les àrees. També s’ha dissenyat un model de full d’examen on a l’apartat 

de la nota es té en compte el rigor lingüístic. 

 

Hi ha també una coordinació dels departaments de llengües que es revisa 

puntualment cada any atenent les diferents programacions. El centre ha fet 

diverses reflexions sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes i 

creu que s’ha ha d’implicar tot el professorat de l’àrea de llengua, tot 

considerant els principis bàsics de la seva metodologia:  

* evitar repeticions de continguts 

* evitar l’anticipació d’aprenentatge 

* atendre l’especifitat de continguts 

 

El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a assolir els 

objectius de l’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i les llengües 

estrangeres. 
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5.6. Biblioteca escolar  
 

La biblioteca escolar és un espai de recursos, un espai d’aprenentatge i de 

suport de desenvolupament de les àrees curriculars, on es pot trobar tot tipus 

d’informació en diferents suports, que ha d’estar a l’abast de l’alumnat, del 

professorat i de tota la comunitat educativa. El nostre centre té una biblioteca 

amb un volum de documents i de material suficient per donar resposta a les 

necessitats d‘informació de la seva comunitat educativa. Pel que fa a la 

llengua, els documents estan escrits en català, però també el fons bibliotecari té 

en compte les llengües curriculars i la diversitat lingüística de l’alumnat. Part del 

pressupost que es va assignar al  Projecte Proa es va destinar a la renovació de 

material i llibres que donen resposta a aquesta nova diversitat lingüística i 

cultural. La Comissió de llengües s’ha encarregat de l’ampliació d’aquest  fons 

bibliotecari i adopta el compromís de revisar-lo anualment i d’ampliar-lo en 

funció de la demanda. 

 

També, se’ns va concedir el projecte de biblioteca escolar Puntedu. La 

biblioteca ha estat renovada fent-la més acollidora i propera a l’alumnat i volem 

que sigui una part viva del centre. Sota el lema ”biblioteca: fem-la nostra”, s’han 

desenvolupat diverses accions que han tingut molt bona acollida per part de 

tota la comunitat educativa de l’institut. Algunes de les activitats que s’han anat 

duent a terme són: el joc del “personatge misteriós”, on l’alumnat, mitjançant 

unes pistes, havia d’endevinar diferents personatges de ficció; per a  la diada de 

Sant Jordi es va promoure l’intercanvi de llibres en un mercadet literari , es va 

muntar una parada de novetats i d’obres els autors i autores de les quals eren 

professorat del centre i, també, vam reescriure el nostre Tirant lo Blanc. 

 

A més a més, s’ha decidit que la Comissió de llengües i els responsables del 

projecte de biblioteca treballaran conjuntament i formaran una sola comissió 

que es reunirà setmanalment per tal de planificar les activitats de foment  de la 

lectura,  el pla de lectura de centre  i l’accés i ús de la informació. 

 

5.6.1 Accés i ús de la informació  

 

El centre anualment en les seves programacions elabora una planificació 

general d’activitats  que treballen la competència informacional de forma 

integrada en les activitats del currículum i algunes d’elles dinamitzades per la 

bilioteca del centre. Les activitats estan dissenyades per afavorir l’adquisició  

d’habilitats i destreses que permetin transformar la informació en coneixement 

personal: reconèixer la informació, localitzar-la, avaluar-la, usar-la de forma 

efectiva i comunicar-la. La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català, però, 
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també en el treball per projectes es té cura d’introduir activitats que fomentin 

l’ús i el coneixement d’altres llengües curriculars o de les llengües de la nova 

immigració. 

 

5.6.2. Pla de lectura de centre  

 

El centre està portant a terme el seu  PLEC en tota la seva globalitat, atenent la 

diversitat sociolingüística, amb el català com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge. 

 

Som conscients de la necessitat de fomentar el gust per la lectura entre el nostre 

alumnat i per aquest motiu al primer cicle d’ESO es realitza un taller de lectura 

coordinat per la Comissió lingüística. Una hora a la setmana, els nois i  les noies i el 

seu / la seva professor/a van  a la biblioteca  i llegeixen el llibre que  trien i en la 

llengua que ells i elles prefereixen,  al mateix temps  gaudeixen del silenci i  d’un 

ambient relaxat  Cada trimestre i de forma rotativa acompanya  l’alumnat el/la 

professor/a de català, de castellà i anglès. 

 

 

5.7. Projecció del centre 
 

5.7.1. Pàgina web del centre  

 

La pàgina web del centre és constantment actualitzada pel coordinador 

d’informàtica. És una eina dinàmica per donar-nos a conèixer i  s’hi pot trobar des 

dels documents de centre fins  a la revista, a més a més de  tots els blocs: de 

batxillerat, de notícies, de llengua interculturalitat i cohesió social... La llengua de 

la nostra pàgina web és la catalana. 

 

5.7.2. Revista  

 

Actualment una professora de català coordina la revista de l’institut i l’equip de 

redacció està format per un grup de nois i noies de 4t d’ESO que dedica les hores 

setmanals d’estudis alternatius a la religió a elaborar-la. Sempre es procura que hi 

hagi una representació d’articles tant en català, com en castellà, com en 

llengües estrangeres. Durant el curs apareixen dos exemplars: un al gener i l’altre 

al juny i es reparteixen entre tota la comunitat educativa, les escoles adscrites al 

nostre centre i l’entorn més proper a l’institut (barri de Cap Pont, principi de 

Passeig de Ronda,...) 

 

5.7.3. Exposicions  

 

L’entrada de l’institut, planta baixa i primera planta és una exposició permanent 
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del treball que  es realitza a les aules, especialment des de l’àrea de llengües  i  

de visual i plàstica, que treballen transversalment. A vegades es pot veure un 

recull de poemes en diferents llengües, pòsters amb cal·ligrames per celebrar la 

diada de Sant Jordi , llibres d’autor,  la traducció d’un poema en les diverses veus 

i  llengües maternes del nostre alumnat... Com es pot veure totes les llengües que 

hi ha al  centre hi  són presents  simbòlicament, i d’això en fem una senyera de 

centre. 

 

També acollim diverses exposicions itinerants de la ciutat que anualment se’ns 

ofereixen  a través d’algunes institucions locals. I les emprem com a contextos 

alfabetitzadors per als nostres treballs per projectes. 

 

 

5.8. Xarxes de comunitats virtuals  
 

El professorat es comunica per escrit a través de la intranet del centre. Allí es 

gestiona la reserva dels diferents espais del centre: aula d’informàtica, sala 

d’exàmens, sala d’actes,... com s’utilitza el tauler per convocar reunions o 

informar de qualsevol novetat. També hi ha un espai dedicat a documents: 

programacions, crèdit de síntesi,... l’espai d’agendes de reunions i activitats i 

sortides. Igualment des de la intranet es poden enviar correus electrònics als 

diferents membres de la comunitat educativa. 

 

 

5.9. Intercanvis i mobilitat  
 

Des de fa més de vint anys l’alumnat de batxillerat participa en un intercanvi 

d’alumnes de Kittery, Estats Units. Alternativament un any ens visiten els estudiants 

americans i l’any següent són els nois i noies catalanes els/les  qui fan el viatge. 

L’objectiu és millorar el domini de la llengua anglesa per part nostra i millorar el 

domini de la llengua castellana per part seva,  a més de conviure amb famílies 

d’una altra cultura i visitar un país diferent . 

 

Des de l’aula d’acollida es fa també un intercanvi epistolar  amb l’INS Canigó 

d’Almacelles. Aquest intercanvi  es clou amb una  visita dels/ de les alumnes dels 

respectius centres, un any a Almacelles i un any a Lleida; en la qual s’organitzen 

activitats, que fomenten la participació i l’ús de la llengua catalana, o visites 

organitzades a algun indret de la ciutat. 

 

El claustre de professors considera que els alumnes que participen en projectes 

que potencien la seva competència lingüística tenen més recursos i estratègies 

per accedir a altres aprenentatges.  
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5.10. Dimensió internacional del centre educatiu  
 

El nostre centre coordina i lidera accions per potenciar la dimensió europea i 

internacional i promou actuacions dins de projectes europeus i internacionals que 

afavoreixen la projecció externa del centre i  donen oportunitats a l’alumnat i al 

professorat de conèixer, col·laborar  i treballar conjuntament amb altres centres 

d’arreu del món per a la millora dels processos educatius vers el diàleg 

intercultural i la ciutadania activa.  

 

Amb la finalitat de millorar la competència lingüística de la llengua anglesa, l’ús 

de les TIC i el treball cooperatiu, el nostre centre participa en un projecte E-

twinning d’agermanament amb un altre institut de la comunitat europea. Poder 

contactar amb altres joves, els motiva i els anima a utilitzar la llengua anglesa en 

un context real. 

 
Diagnosi gràfica 

La següent gràfica mostra els punts forts i els punts febles del nostre centre en 

matèria de tractament de les llengües, concretament el que fa referència a 

l‘organització i gestió.  

 

0
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Descriptors

Enunciats

 
Les dades per elaborar la gràfica s’han extret del descriptor que heu marcat en la part de diagnosi. 

Els números de l’eix vertical mostren el valor dels descriptors (ordenats de major a menor qualitat educativa), és a dir, els 

que s’acostin més al 5 denoten més qualitat educativa i els que s’acostin a 1, menys.  

Els valors de l’eix horitzontal fan referència al número d’enunciats treballats 
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1.- JUSTIFICACIÓ 
 

“Tot projecte és un compromís amb un plantejament de millora permanent per 

crear noves concepcions pedagògiques o serveis, que generin un canvi 

beneficiós en el procés d’ensenyament aprenentatge de l’alumnat i un valor 

afegit al propi centre” 

 

La necessitat de plantejar aquest projecte neix intrínsecament vinculada a la 

convicció d’impulsar l’ús de l’anglès dins i fora del context escolar. En una 

societat on el domini dels idiomes, especialment de l’anglès, s’ha convertit en 

una aspiració prioritària, l’escola no se’n pot quedar al marge. 

 

La comunicació és una necessitat que no pot ser, ni ha de ser obviada, ja que 

suposa un enorme potencial per afrontar noves possibilitats en el món educatiu i 

laboral i multiplica les oportunitats de desenvolupament personal, cultural i 

social. La competència comunicativa en altres llengües resulta ser un factor 

determinant en l'increment de l’"ocupabilitat" i la productivitat dels membres 

d'una societat globalitzada que afronta en aquest moment històric reptes 

econòmics i socials de gran calat. La riquesa cultural i personal que suposa per 

a un individu el domini d'una llengua estrangera, com a eina fonamental dins 

del marc del multilingüisme, és indubtable. 

 

Alhora, cal fer notar que, no es busca només millorar les competències 

lingüístiques: està comprovat que, un alumne que aprèn en diferents llengües, 

desenvoluparà millor els seus processos cognitius, en part per l’esforç addicional 

que realitzarà per la interpretació de la informació. Existeix en aquest moment, 

un nombre suficient d’estudis sobre aquest tema, amb uns resultats que 

conviden a la implantació d’aquest tipus de projecte. 
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2.- OBJECTIUS 
 

L’objectiu principal d’aquest projecte és garantir la millora de les competències 

lingüístiques en anglès, a partir del treball dels continguts curriculars propis del 

nivell d’ESO. Per això es disposa en la plantilla de centre, de professorat 

especialista en les diferents àrees que cal impartir, que a més a més acredita un 

clar domini de l’anglès (requeriment d’un nivell B2, C1 o equivalent). L’èxit del 

projecte ve avalat també, per la  utilització d’una metodologia AICLE 

adequada per aquest tipus de processos d’ensenyament aprenentatge. I 

finalment fer notar que, compta amb el suport d’una formació interna per al 

professorat i el recolzament i assessorament per part del Departament 

d’Ensenyament. 

 

Aquest projecte que contempla un treball plurilingüe, augmenta l’oferta 

educativa a l’alumnat que accedeix al nostre centre, d'acord amb les línies 

directrius de la Unió Europea, i amb l'horitzó del desenvolupament plurilingüe i 

pluricultural de l'alumnat.  

 

De forma sintètica i clara, tot seguit s’exposen les idees clau que es pretén 

aconseguir: 

 

- Fomentar l'aprenentatge de l’anglès, com a llengua estrangera per millorar la 

competència comunicativa de l'alumnat i així contribuir al desenvolupament 

d'una competència plurilingüe. 

 

- Consolidar un currículum adaptat a les característiques i criteris del Marc Comú 

Europeu de Referència per a l'Aprenentatge de Llengües Estrangeres. 

Aquest aprenentatge de la llengua anglesa i la interacció amb l'idioma de 

manera directa, desenvolupant el currículum mitjançant una metodologia 

activa, són elements essencials a l'hora de l'adquisició de la llengua amb una 

base prou sòlida per a un posterior desenvolupament i aprofundiment.  

 

- Vertebrar els diferents programes de llengües estrangeres que ja es venien 

realitzant al centre. 

 

- Impulsar una adequada formació del professorat que asseguri una bona 

coordinació metodològica dels equips docents implicats. 
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3.- REFERÈNCIES PRÈVIES 
 

Tradicionalment els idiomes eren tractats com objecte d’estudi i el seu 

ensenyament es centrava en la seva naturalesa sistemàtica i normativa. Es 

donava prioritat a aspectes fonològics, gramaticals, lèxics o morfològics i es 

centrava en el coneixement que l’alumnat tenia sobre el codi de la nova 

llengua i sobre el discurs del text (Michael Breen, 1996) 

 

Durant les dècades dels anys 70 i 80, els programes d’immersió en un idioma, 

van començar el seu curs. En aquesta època comença l’aprenentatge per 

tasques (Task Based Learning), amb l’autonomia d’aprenentatge i amb tot allò 

relacionat amb la “competència comunicativa”: la llengua deixa de ser només 

objecte d’estudi en si mateixa, i passa a ser també un instrument 

d’aprenentatge, per comunicar-se i, en el nostre context escolar, per aprendre 

els continguts curriculars d’altres àrees o matèries. 

 

La Comissió Europea, en els anys 90, va redactar unes recomanacions perquè 

els sistemes educatius dels diferents països europeus, garantissin l’aprenentatge 

de dos llengües estrangeres com a mínim a l’acabar l’ensenyament obligatori. 

Els responsables de polítiques lingüístiques i els experts en els processos 

d’ensenyament aprenentatge de les llengües, han anat desenvolupant 

diferents plans d’acció. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, la metodologia 

AICLE suposa una millora en la pràctica educativa pel procés d’ensenyament 

aprenentatge de les llengües estrangeres en el context escolar. 

 

La Comissió Europea, l’any 2003, va adoptar un pla d’acció per promoure 

l’aprenentatge dels idiomes i la diversitat lingüística. Proposa l’adopció de 

mesures destinades a recolzar les autoritats locals, regionals i nacionals, que 

propiciïn un canvi decisiu en aquest aspecte. 

 

A nivell espanyol, hi ha diversos centres de primària i secundària en el territori 

MEC que estan en un projecte d’immersió anomenat “Colegios bilingües”. 

Funciona a Espanya des del 1995 i han introduït un pla d’estudis bilingüe i 

bicultural en un gran nombre d’escoles de primària i infantil i també en instituts 

de secundària. Només en la Comunitat de Madrid, hi ha una oferta pública 

bilingüe (castellà i anglès) de quasi 276 escoles i 64 instituts en tota la regió. 

 

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, el 34,4% del total de les escoles 

empren en algunes matèries, de manera parcial o total l’anglès com a llengua 

vehicular. Les dades reflecteixen que els centres públics tenen una introducció 

lleugerament inferior d’altres llengües vehiculars respecte la resta. 
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Concretament, en el cas de l’anglès el 24% d’instituts públics imparteix alguna 

classe en aquest idioma , per un 30% en els privats. 

 

Afegir que en data 8 de juliol de 2013, surt la publicació a la premsa d’aquest 

article, que demostra la voluntat del nostre govern d’apostar per aquest camí. 

 

 
 

En data 16 de juliol de 2013, la consellera va fer una roda de premsa explicant 

quatre nocions d’aquest projecte plurilingüístic. Es pretén impartir el 15 % del 

currículum en anglès a secundària obligatòria i el 18% en el batxillerat, en els 

centres pilot que iniciïn el projecte. Quan l’alumnat arribi al final de l’ESO ha de 

poder obtenir un nivell B1 d’anglès. Ara mateix només obtenen aquest nivell el 

40% de l’alumnat. 
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Actualment només el 19% del professorat, està preparat amb un nivell B2 

d’anglès per poder impartir aquestes matèries en anglès  i cal tenir en compte, 

que la meitat d’aquests, ja són de l’especialitat d’anglès, és a dir, que 

imparteixen la matèria de llengua anglesa als centres. 

A més a més, es vol arribar al 70% dels centres que ofereixin una segona llengua 

estrangera, quan en l’actualitat només ho fan el 20% dels centres. 

Aquest pla vindrà finançat per part del Ministeri. 

 

També fer notar, com experiència prèvia, que el grau de magisteri a la UAB 

imparteix el 70% del currículum en anglès i que des de la Facultat de Ciències 

de l’Educació de la Universitat de Lleida oferta per al curs vinent el grau en 

Educació Primària de forma bilingüe, amb un 50% de la formació impartida en 

anglès. 

 

Altres documents d’interès: 

El Programa Bilingüe es una de las estrategias educativas de mayor alcance 

social(entrevista a Rocío Albert) 

Informe de la Evaluación del Programa de Educación Bilingüe  

Hand in Hand. Revista del proyecto Colegios bilingües. 9ª edición  

Aprender materias e idiomas a la vez, modelo AICLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprendemas.com/Guias/Especial-Idiomas-Noviembre-2011-2012/P7.asp#.Udpr72H1IV4.gmail
http://www.aprendemas.com/Guias/Especial-Idiomas-Noviembre-2011-2012/P7.asp#.Udpr72H1IV4.gmail
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Frecursostic.educacion.es%2Fredprofesores%2Fweb%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D11%26Itemid%3D52%26lang%3Des&ei=XHbaUbqsJ-yM7AaqlID4Ag&usg=AFQjCNGSceg17zzgppdcbM8rj1RdzgaavA&sig2=ZrWtYHxoINhiW3difOtnsA&bvm=bv.48705608,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.colegiorosalesdelcanal.es%2Findex.php%2Ftablon-de-anuncios%2Fdocumentacion%2Fdoc_download%2F100-hand-in-hand-9.html&ei=-XbaUf2hEqrg7Qbl8YHoCg&usg=AFQjCNHc1n-Ba8pSaaeVTQaw399Gy7o-kg&sig2=lIc-Vp3_n_Ov2U5zMANCNA&bvm=bv.48705608,d.ZWU
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/06/16/193755.php
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4.-ESTRUCTURA 
 

ABAST CURRICULAR 
En el territori MEC, s’ha observat que les àrees no lingüístiques habitualment  

implicades en un projecte bilingüe, en l’educació primària són les de 

coneixement del medi natural, social i cultural , seguides de les matèries de 

caràcter artístic (visual i plàstica i música) o també de l’educació física. En 

l’educació secundària l’àrea de ciències socials és la que més s’imparteix, 

seguida de biologia, matemàtiques i física i química. 

En el projecte del nostre centre es fa una aposta ferma per impartir bona part 

del currículum en anglès, de forma progressiva al llarg de l’ESO, tal i com 

s’exposa tot seguit: 

1r ESO: 40% del currículum 

2n ESO: 50% del currículum 

3r ESO: 65% del currículum 

4t ESO: 75% del currículum de matèries comunes no lingüístiques 
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A quart d’ESO, els continguts impartits en anglès seran del 82% si es considera 

sobre el currículum de matèries comunes no lingüístiques. Pel que fa a les 

optatives, vista la disponibilitat de recursos i normatives vigents, s’elaborarà el 

disseny que esdevingui més oportú. 

Es vetllarà perquè al llarg de l’etapa, l’alumnat adquireixi la terminologia pròpia 

de les àrees també en català, que no deixa de ser la llengua vehicular del 

centre. 

Cal fer notar també, com a tret diferenciador, que els continguts curriculars de 

les matèries de ciències socials, ciències de la naturalesa i tecnologia es 

treballen interdisciplinàriament mitjançant la metodologia de projectes i a 

tercer d’ESO també en les matemàtiques. 

 

ABAST EXTRACURRICULAR 

Està clar que en l’aprenentatge d’una llengua estrangera,  té un pes important 

tot el que es realitza dins l’aula, però és imprescindible que existeixi una obertura 

cap al centre, cap a la ciutat i cap al món perquè l’aprenentatge sigui 

complementari, més ric i significatiu.  
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És per això que dins el centre esdevindrà important la participació en diferents 

celebracions, tant de festes tradicionals (castanyada, nadal…), com també 

celebracions lingüístiques o literàries (dia de les llengües maternes, Sant Jordi…) 

Alhora durant el curs s’organitzarà: 

 Racons temàtics/ espais lingüístics. 

 Tallers de conversa per professorat i per famílies. 

 Assemblies 

 Tardes de jocs en anglès. 

 Difusió de material audiovisual en anglès a través del servei de préstec de 

la biblioteca. 

 

Finalment es continuarà participant com a centre en activitats transversals com: 

 e-Twinning: té l'objectiu de buscar una obertura del centre escolar en el 

pla internacional i una exposició de l'alumnat a altres cultures i societats 

com a pas previ per a la formació d'una actitud oberta i respectuosa cap 

als altres. 

 Colònies en anglès: “English week”: la finalitat és millorar el nivell de 

competència comunicativa en anglès de l’alumnat i l’aprenentatge i 

utilització de la llengua anglesa. Així la comunicació es realitza en anglès 

en totes les situacions, activitats acadèmiques, lúdiques, esportives i de 

temps lliure. 

 Projecte Comenius: té per objectiu reforçar la dimensió europea en el 

camp de l’educació, promovent la mobilitat i la cooperación entre els 

centres educatius. 

 Intercanvi amb EEUU: a nivell de batxillerat el nostre centre fa més de 20 

anys que realitza un intercanvi amb alumnes de Kittery, amb l’objectiu 

d’atansar-nos a una altra cultura i poder establir una comunicació fluïda i 

propera amb joves de la mateixa edat, tot compartint el seu dia a dia. 

 

 

En aquest enllaç hi ha altres projectes i recursos possibles a desenvolupar: 

http://schoolsonline.britishcouncil.org/projects-and-resources 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolsonline.britishcouncil.org/projects-and-resources
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5.- METODOLOGIA 
 

S’utilitzarà els principis metodològics de AICLE (Aprenentatge Integrat de 

Continguts en Llengua Estrangera), el qual té un objectiu doble: l'aprenentatge 

de continguts de manera simultània a l'aprenentatge de la llengua estrangera. 

Així, la llengua ha d'usar-se per aprendre alhora que per comunicar-se, 

desenvolupant les destreses cognitives que enllacen la formació de conceptes 

(abstractes i concrets), els coneixements i la llengua. 

 

L'enfocament AICLE es caracteritza pel següent: 

 

- Treball flexible per tasques o projectes. 

- Aprenentatge significatiu, centrat en l'alumnat i integrador de la llengua 

anglesa com a llengua vehicular d'altres àrees. 

- Classes contextualitzades al voltant d'un tema que crea sinèrgies entre 

diferents departaments. 

- Treball col·laborador i cooperatiu de grups de professorat. 

- Utilització de múltiples recursos, especialment les TIC. 

- El AICLE potencia el treball en equip del professorat, contribuint a compartir i 

posar en comú mètodes i activitats. 

 

El material amb enfocament AICLE tindrà en compte una sèrie d'aspectes 

pedagògics: 

 Incloure activitats  inicials amb la idea de despertar l’interès i establir un 

pont entre els nous continguts i els ja adquirits. 

 Ús d'imatges que contextualitzen en tot moment els continguts de la 

unitat. 

 Seguir l'ordre pretasca-tasca-postasca per explotar un concepte. 

 L'ordre ideal per al desenvolupament de les destreses és: sentir-llegir-

parlar-escriure. 

 Variar les activitats de vocabulari que han de ser sempre 

contextualitzades i prèvies a les activitats en què cal conèixer aquest 

lèxic.  

 Evitar la traducció així com les referències a la gramàtica de la llengua 

anglesa. 

 Dissenyar activitats orals motivadores. 

 Incloure activitats d'interacció oral. 

 Oferir ajudes lingüístiques per desenvolupar les activitats de producció 

oral i escrita. 

 Incloure un projecte final. 

 Incloure una activitat final d'autoavaluació 
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Els estudis i avaluacions entorn de l'enfocament AICLE a les escoles posen de 

manifest que, a més de millorar de forma considerable la competència 

lingüística dels alumnes en un altre idioma, l'aprenentatge de la matèria 

curricular també es veu afavorida amb aquest model. Dieter Wolff, professor de 

lingüística aplicada de la Universitat Wuppertal (Alemanya), afirma que "els 

alumnes aprenen més i estan més motivats que en l'ensenyament tradicional de 

matèries específiques". Aquest especialista en ensenyament bilingüe destaca els 

següents avantatges per als estudiants que aprenen amb l'enfocament AICLE i 

per als docents que utilitzen aquesta metodologia: 

 

• L'alumne processa la llengua estrangera d'una manera més profunda i intensa 

i amb més nivell cognitiu. 

• El contingut curricular de la matèria que es treballa en un altre idioma exigeix 

un esforç més gran de comprensió, enteniment i de producció i s'aprèn des 

d'una perspectiva diferent i més àmplia. 

• L'estudiant aprèn a desenvolupar-se en contextos específics reals de cada 

matèria en la llengua estrangera, el que el col·loca en una situació avantatjosa 

per al futur. 

• Proporciona un entorn d'aprenentatge apropiat per potenciar l'autonomia de 

l'alumne. 

• La metodologia AICLE obliga al docent a utilitzar i aprendre nous 

enfocaments d'ensenyament més actius allunyats de les classes tradicionals. 
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6.- TEMPORITZACIÓ 
 

El projecte s’implantarà, sempre i quan hi hagi un nombre mínim d’alumnes 

inscrits, gradualment tal i com s’especifica: 

 

FASE PREPARATÒRIA: 

Curs 2013-14: Selecció de personal. Formació interna del professorat. 

Projecció externa del projecte. Coordinació amb centres de primària. 

 

FASE D’IMPLANTACIÓ: 

Curs 2014-15: 1r d’ESO 

Curs 2015-16: 1r i 2n d’ESO 

Curs 2016-17: 1r, 2n i 3r d’ESO 

Curs 2017-18: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO 

 

FASE D’EXPANSIÓ: 

Curs 2018-19: plantejament de donar continuïtat amb un batxillerat 

internacional 

 

 

 
 
7.- FORMACIÓ 
 

En el curs 2013-14 s’iniciarà un FIC (Formació Interna de Centre) per tal de 

recolzar el professorat i garantir la seva coordinació envers l’execució del 

projecte. 

Els objectius de la formació són: 

- Analitzar i valorar les diferents estratègies metodològiques per introduir la 

llengua estrangera a l’aula. 

- Contribuir a la millora de la pràctica docent del professorat que imparteix 

una matèria no lingüística en llengua estrangera. 

- Analitzar i valorar diferents instruments d’avaluació de les diferents 

estratègies metodològiques. 
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8.- COORDINACIÓ 
 

COORDINACIÓ INTERNA 
 

La principal missió del professorat que porti la coordinació del projecte és vetllar 

per la correcta implantació d'aquest nou model metodològic, curricular i 

organitzatiu. Ho concretarem específicament en les següents tasques: 

 

De coordinació: caldrà convocar les reunions de l'equip docent necessàries per 

coordinar aspectes previs com l'elaboració de materials i el currículum integrat 

en llengua estrangera. També es tractaran els aspectes procedimentals a l’hora 

de la implantació per tal de captar inquietuds, necessitats o propostes de 

millora. 

 

De comunicació i interlocució:  cal estar en continu contacte amb diferents 

agents tant dins com fora del centre educatiu. La difusió d'informació s'erigeix 

com una de les majors prioritats i per això ajuda comptar amb instruments molts 

d’ells provinents de les noves tecnologies. 

o Al centre: S'ha d'informar sobre les característiques generals del projecte, així 

com d'altres aspectes particulars associats al seu desenvolupament entre tots 

els sectors de la comunitat educativa (Consell Escolar, Claustre del professorat, 

alumnat de nova incorporació així com a les seves famílies). 

o Fora del centre: és un vincle important amb l'exterior a l'hora de gestar nous 

projectes internacionals, en programes europeus, intercanvis escolars, etc. 

 

De gestió de recursos: Cal definir una dotació econòmica d’aquesta nova 

modalitat d'ensenyament, contemplar les necessitats tècniques i materials que 

vagin sorgint i donar coherència a l'adquisició de materials i recursos amb el 

desenvolupament i les prioritats del pla en cada curs acadèmic. 

 

D'assessorament pedagògic: Moltes vegades el professorat implicat en aquesta 

modalitat educativa anirà a la coordinació per demanar ajuda sobre qüestions 

pràctiques relatives al procés d'ensenyament i aprenentatge a l'aula, per 

demanar algun tipus de formació específica.  

 

De planificació: És inevitable l'acumulació de tasques i activitats d'interès, dates 

importants, terminis de sol · licitud determinats, a tenir en compte al llarg del 

curs, de manera que ajuda a planificar el curs escolar tenint en compte 

aquestes qüestions. 

 

Tot seguit presentem un llistat d’accions, activitats i idees que es poden 

desenvolupar i promoure des de la coordinació: 
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 Informar trimestralment el claustre i el consell escolar del centre escolar 

sobre el seguiment del projecte. 

 Crear un espai a Internet per a la recopilació i divulgació de les activitats 

realitzades (pàgina web, bloc, ús de la intranet). 

 Publicar a la revista del centre algunes de les activitats desenvolupades 

en el projecte  

 Crear un mapamundi virtual on es col·loquin tots els llocs, activitats i 

programes en què el centre escolar ha estat implicat (podem afegir 

comentaris, fotos i referències). 

 Realitzar esporàdicament enquestes a l'alumnat, professorat i / o famílies 

per conèixer opinions, detectar problemes, demanar millores i 

suggeriments. 

 Continuar amb el projecte d'intercanvi per correspondència amb 

l'estranger a través del programa eTwinning. 

 Reprendre el Portfolio Europeu de les Llengües. 

 Contacte amb la comunitat estrangera de l'entorn del centre escolar. 

 Promoure xerrades al professorat / alumnat per part de persones 

estrangeres de l'entorn del centre escolar. 

 Subscriure’s a revistes en la llengua de la modalitat anglesa. 

 Contactar amb els mitjans de comunicació locals (premsa, ràdio i 

televisió) per oferir notícies relacionades amb el projecte i que puguin ser 

d'interès per a la comunitat local. 

 Fomentar l'estada de l'alumnat a l'estranger a través dels diferents 

programes que ofereixen les autoritats educatives.  

 

 

 

COORDINACIÓ AMB CENTRES DE PRIMÀRIA 
 

La coordinació amb els centres de primària adscrits és de vital importància. Per 

una banda es presentarà el projecte a l’inici del curs escolar per a que les 

famílies i els centres n’estiguin assabentats. El tutor i direcció del centre de 

primària podrà recomanar a l’alumnat amb un bon nivell en llengua anglesa i 

amb un clar domini de competències lingüístiques, la possibilitat de participació 

al projecte en el seu inici a 1r d’ESO.  

 

Existirà una coordinació pedagògica amb aquells centres de primària que ja 

realitzen la impartició d’alguna matèria en anglès. 

 

Finalment, una vegada iniciat el projecte, hi haurà un retorn dels resultats 

educatius obtinguts per part de l’alumnat a l’acabar el primer trimestre i a final 

de curs. 
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9.- AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
 

L’avaluació és un element clau per a l’èxit d’un projecte. És per això que es 

proposa una supervisió contínua del desenvolupament d’aquest, per realitzar-

ne un seguiment acurat. L’espai idoni serà en les reunions de l’equip docent 

que intervé i participa en el projecte. Això permetrà adaptar estratègies i/o 

activitats proposades segons les noves necessitats que apareguin en una 

educació que és totalment dinàmica. 

 

Alhora es realitzarà una trobada trimestral amb les famílies de l’alumnat 

participant en el projecte perquè puguin expressar totes les seves inquietuds, 

compartir el desenvolupament del projecte i fer-ne una valoració. 

 

Els indicadors que ens poden ser útils per l’avaluació del projecte són: 

 

 Adequació del pla, objectius i metes. 

 Adequació del disseny d'activitats i la seva integració curricular. 

 Rendiment en els aprenentatges habituals, emocionals i significatius de 

comunicació dels alumnes. 

 Contribució a la millora de l'expressió d'emocions, sentiments, desitjos i idees 

mitjançant la llengua anglesa i impacte en el desenvolupament de les àrees 

curriculars. 

 Grau de col·laboració de professorat, famílies i altres agents. 

 Millora de les competències i sensibilització del nen en l'ús de la 

comunicació oral com a instrument de representació, aprenentatge i gaudi. 

 Indicadors estàndards de centre (proves diagnòstiques de 3r, proves 

externes de 4t d’ESO) 

 

A 4t d'ESO es facilitarà la realització de les proves per a la certificació del nivell 

d'anglès obtingut (B1 o B2) 

 

Finalment dir que es retrà comptes en el consell escolar de centre a final de 

cada curs escolar. 
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REQUISITS D’ACCÉS PER A LA PARTICIPACIÓ AL 
PROGRAMA 
 

A 1r ESO 

 

L’alumnat que vulgui accedir al programa, farà la preinscripció ordinària al 

centre, fent constar per escrit, el seu interès per participar al Projecte d’Immersió 

Lingüística en Anglès. 

 

El procés de selecció es realitzarà tenint en compte: 

 

1. Les qualificacions de la prova de sisè en llengua anglesa, catalana i 

castellana. 

2. L’expedient acadèmic del cicle superior de primària. 

 

Cada alumne rebrà una puntuació en base a: 

 

Prova de sisè (màx 6 punts) 

 

nivell alt: 2 punts per prova 

nivell mitjà alt: 1 punt per prova 

 

Els alumnes que tinguin en una de les proves un nivell mitjà baix o baix, no 

tindran opció d’entrar al programa. 
 

Mitjana de l’expedient del cicle superior de primària (4 punts) 

 

excel.lent o notable: 4 punts 

 

Els alumnes que tinguin una mitjana d’expedient de bé o inferior, no tindran 

opció d’entrar al programa. 

 

S’ordenarà l’alumnat en base a la puntuació obtinguda i, en cas d’empat, es 

realitzarà una prova oral i un listening en el centre. 

 

Per garantir l’objectivitat d’aquest procés, aquest serà supervisat pel consell 

escolar del centre. 

 

El nombre final de places de la línia del projecte, es determinarà en funció del 

nombre d’alumnes que ho han sol·licitat i compleixen els requisits, així com en 

funció del nombre de grups en què s’estructurarà el nivell educatiu, 
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independentment del nombre de línies oficials. De totes maneres el nombre 

màxim mai serà superior a 30 alumnes per grup. 

 

L’alumnat que accedeixi al centre a partir de la llista d’espera en primeres 

opcions, o bé a partir de la llista d’espera o directament però en segones, 

terceres opcions o inclús d’ofici, podrà optar al projecte si en queden places, 

una vegada feta la selecció de l’alumnat que ha accedit en primera opció 

directament, seguint el mateix criteri. 

 

Si han quedat alumnes exclosos del programa, per causa de que la demanda 

ha estat superior a l’oferta de places, es mantindrà una llista d’espera per si es 

produeix alguna vacant durant el curs. Aquesta llista caducarà en finalitzar el 

curs. 

 

Així mateix, es podrà realitzar durant el curs, el pas d’algun alumne a un grup 

ordinari, responent a la no adaptació al programa, una vegada valorat per 

l’equip docent juntament amb la família, sempre i quan existeixin vacants als 

altres grups ordinaris. 

 

A altres cursos de l’ESO 

 

En el moment de realitzar la matrícula per al proper curs, caldrà sol·licitar la 

possibilitat d’accedir al grup que realitza el projecte, si existeix alguna vacant. 

 

La selecció de l’alumnat es realitzarà per garantir que aquest podrà seguir amb 

normalitat el programa. Per això es valorarà:  

 

Nota de llengua catalana del curs anterior:  EXC 2,5 punts 

        NOT 1,25 punt 

 

Nota de llengua castellana del curs anterior:  EXC 2,5 punts 

        NOT 1,25 punt 

 

Nota de llengua anglesa del curs anterior:  EXC 2,5 punts 

        NOT 1,25 punt 

 

Prova d’expressió oral en llengua anglesa (realitzada per part del centre): de 0 

a 2,5 punts 

 

Si l’alumnat ha tret una nota de Bé o inferior en alguna de les tres llengües, no 

tindrà opció d’entrar al programa. 

 

Criteris d’exclusió del programa: 
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- Suspendre la matèria d’anglès en l’avaluació extraordinària a primer 

d’ESO 

- A la resta de cursos suspendre la matèria d’anglès en l’avaluació 

ordinària representarà una sortida condicionada del projecte, havent 

d’aprovar per mantenir-se al grup en l’avaluació extraordinària no només 

la matèria d’anglès sinó tota la resta. 

- Decisió de l’equip docent, amb l’assessorament de l’equip d’Orientació 

educativa, un cop escoltats els pares, mares o representants legals. 
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ILEC, INSTITUT JOAN ORÓ, CURS 2014-15 

ACORDS DE CENTRE SOBRE LA LECTURA (ILEC) 

 

EIX SABER LLEGIR 

 

L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, 

de comprendre i d'interpretar textos, i d’aplicar les estratègies lectores 

pertinents. 

 

- Procés lector (abans, durant i després de la lectura): ensenyament implícit de 

les estratègies de lectura 

 

- Perspectiva de l’alumne 

 

- Tallers d’estratègies de lectura (ensenyament explícit de les estratègies de 

lectura): fer-se preguntes, fer hipòtesis i comprovar-les, fer inferències, 

visualitzar, extreure les idees principals. 

VALORACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES DIDÀCTIQUES I ACORDS 

 

 ACTIVITATS A L’AULA 

 

Activitats de lectura des la perspectiva de l’alumne 

 

Tallers d’estratègies de lectura 

 

 ACORDS METODOLÒGICS 

 

Des de les diverses matèries del currículum, es faran lectures seguint el 

procés lector: abans, durant i després de la lectura. 

 

S’incorpora a la lectura la perspectiva de l’aprenentatge: 

 

Activitats de lectura 

- definir l’objectiu de la lectura 

- enunciar com s’avaluarà l’alumne en relació a l’objectiu 

- modelatge per part del docent 
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- reflexió per part de l’alumne sobre el procés que ha seguit 

en la lectura (metacognició) 

 

Tallers de lectura 

- definir el concepte d’estratègia de lectura 

- seleccionar les estratègies de lectura  

- seqüència gradual d’aprenentatge (de major a menor 

ajuda per part del docent; de menor a major autonomia 

per part de l’alumne) 

 

 ACORDS ORGANITZATIUS 

 

- Cursos de 1r i 2n ESO. 

- 2 hores quinzenals des de les àrees. 

- Organització d’un calendari per fixar el tipus d’activitat, la 

tipologia textual i la matèria i professorat que se 

n’encarrega. 

- Tria de nous grups experimentals i grups de dades (a 1r 

ESO) per fer-ne el seguiment i el control de la millora en la 

seva competència lectora (proves ACL, resultats de proves 

externes). 

 

 

 COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT IMPLICAT 

 

- En el marc de la Comissió lingüística, amb participació de 

professorat de totes les àrees i de la CLIC de centre, com a 

referent de lectura i competència lectora. 

- En els corresponents Departaments, els caps de 

departament serien els encarregats de transmetre i fer el 

seguiment de les actuacions que es decideixin en la 

Comissió lingüística, i de donar les eines necessàries al 

professorat nouvingut al centre (incloure-ho en el Pla 

d’acollida del professorat nou i novell; convidar-los al 

Dropbox de continguts ILEC). 

- Continuar el recull de materials, activitats de lectura, tallers 

d’estratègies, activitats de lectura dissenyades i aplicades 

a l’aula per part del professorat... en el Dropbox del 

centre. 

 

 

EIX LLEGIR PER APRENDRE 
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L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la 

capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la 

descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a 

instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum. 

 

- Lectura d’estudi 

 

- Lectura crítica 

 

- Ensenyament d’estratègies de lectura vinculades a l’eix: fer connexions, 

reorganitzar i integrar la informació, comprovar i reparar la comprensió 

 

VALORACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES DIDÀCTIQUES I ACORDS 

 

 ACTIVITATS A L’AULA 

 

Tallers d’estratègies de lectura propis de les lectures expositives, o d’altra 

tipologia textual, pròpies de les àrees. 

 

Activitats de lectura per a l’estudi i de lectura crítica. 

 

 ACORDS METODOLÒGICS 

 

Tallers de lectura 

- definir el concepte d’estratègia de lectura 

- seleccionar les estratègies de lectura  

- seqüència gradual d’aprenentatge (de major a menor 

ajuda per part del docent; de menor a major autonomia 

per part de l’alumne) 

 

Des de les diverses matèries del currículum, es faran lectures per a 

l’aprenentatge de l’àrea, utilitzant les estratègies adequades per 

assolir l’objectiu de la lectura. 

 

 ACORDS ORGANITZATIUS 

 

- Cursos de 3r i 4t ESO 

- 2 hores quinzenals des de les àrees 

- Organització d’un calendari per organitzar el tipus 

d’activitat, la tipologia textual i la matèria i professorat que 

se n’encarrega. 
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 COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT IMPLICAT 

 

- En el marc de la Comissió lingüística, amb participació de 

professorat de totes les àrees i de la CLIC de centre, com a 

referent de lectura i competència lectora. 

- En els corresponents Departaments, els caps de 

departament serien els encarregats de transmetre i fer el 

seguiment de les actuacions que es decideixi en la 

Comissió lingüística, i de donar les eines necessàries al 

professorat nouvingut al centre (incloure-ho en el Pla 

d’acollida del professorat nou i novell; convidar-los al 

Dropbox de continguts ILEC). 

- Continuar el recull de materials, activitats de lectura, tallers 

d’estratègies, activitats de lectura dissenyades i aplicades 

a l’aula per part del professorat... en el Dropbox del 

centre. 

 

 

EIX LLEGIR PER PLAER 

El desenvolupament de l'hàbit lector i el foment de la lectura sistemàtica. 

Reflexió sobre el que s'ha llegit, tot explicant i compartint les experiències 

lectores pròpies. 

 

 ACTIVITATS A L’AULA 

 

- Tres sessions setmanals de 30 minuts per als alumnes de 1r i 2n ESO, 

en la mateixa franja horària, que canviarà cada trimestre.  

 

 ACORDS METODOLÒGICS 

 

- Lectura per plaer de llibres i altres publicacions (revistes...) amb tria 

personal d’entre els llibres de la biblioteca a l’aula. 

- Actualització i diversificació de la dotació de llibres i publicacions: 

novetats, llibres de lectura fàcil (IFLA), audiollibres... 

- Intervenció per part del professorat exposant experiències 

personals de lectura, i animació que els alumnes aportin les seves. 

- Desenvolupament i dinamització de les aportacions orals de 

l’alumnat en les sessions de lectura amb l’ajut dels materials del 

bloc de lectura. 

- Citació correcta i valoració del llibre o publicació llegida. 

 

 ACORDS ORGANITZATIUS 
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- Setmana d’escalfament prèvia a l’inici de les sessions de lectura a 

càrrec del professorat implicat. 

- Organització de les activitats: comissió de llengües 

- Presentació: professorat de llengües i tutors 

- Professorat responsable de la sessió i les activitats que s’hi 

relacionen: a qui pertoqui aquella franja horària. 

- Informació a l’alumnat i les famílies, del desenvolupament de 

l’activitat i modificació horària. 

- Informació a les famílies sobre les lectures i l’actitud envers la 

lectura dels seus fills. 

- Bloc de lectura ILEC, dins la pàgina web del centre, on es troben 

tots els materials, orientacions i experiències recollides pel que fa al 

Llegir per plaer. 

 

 

 COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT IMPLICAT 

 

- En les reunions de la Comissió lingüística i en les reunions de 

Departament. 
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ANNEX II: PROJECTE CURRICULAR  
 
Els estudis que s’imparteixen en el nostre centre són: 

 ESO 

 Batxillerat en les modalitats: Humanitats i Ciències Socials, Ciències i 

Tecnologia 

 Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats físicoesportives en 

el medi natural 

 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i 

Esportives 

 Ensenyaments de Règim Especial d’Esports (futbol, futbol sala, bàsquet, 

handbol, judo i defensa personal, salvament i socorrisme) 

 Curs d’Accés als CFGS. 

 

1.  ESO 
 

La distribució horària de les diferents matèries a l’ESO és la següent: 

 

CURSOS 1r 2n 3r 4t 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 3 

Llengua castellana i literatura 2 4 3 3 

Llengua estrangera 3 3+1* 3 3+1 

Matemàtiques 3 4 4* 4 

Ciències de la naturalesa 3* 3* 4* - 

Ciències socials, geografía i historia 3* 3* 3 3 

Educació física 2 2 2 2 

Tecnologies 2+1* 2* 2* - 

Educació visual i plàstica 2 1 1 - 

Música 2 1 1 - 

Religió /Cultura i valors ètics   1 1 

Matèries optatives/ 1r i 2n religió 2 2 2 - 

Matèries especifiques - - - 9 

Tutoria 2 1 1 1 

Treball de síntesi (1) (1) (1) - 

TOTAL 30 30 30 30 
 En aquestes matèries es treballa interdisciplinarment mitjançant projectes. 

Les matèries optatives específiques de 4t curs estaran dividides  en tres blocs i 

cada alumne haurà de triar-ne una de cada bloc: 
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BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 
Biologia i geologia 

Informàtica  

Tecnologia 

Física i química 

Llatí 

Economia 

2a llengua estrangera 

Música 

Visual i plàstica 

1. Per l’assignació de les matèries optatives de 4t, els tutors de 3r donaran 

informació i orientaran els seus alumnes a final de curs. 

2. Es necessitarà un mínim de 10 alumnes per a poder realitzar les diferents 

matèries optatives en tots els cursos menys en cultura clàssica i llengua 

estrangera. 

3. Només hi podrà haver un màxim de 15 alumnes a la matèria optativa 

d’informàtica de 4t d’ESO. (Si es supera aquest nombre, tindran 

preferència els alumnes amb millors notes a 3r d’ESO) 

4. Només hi podrà haver  un màxim de 20 alumnes en totes les altres 

matèries optatives de 4t d’ESO. (Si es supera aquest nombre, tindran 

preferència els alumnes amb millors notes a 3r d’ESO) 

5. A 1r, 2n i 3r curs, els alumnes triaran com matèria optativa realitzar una 

segona llengua estrangera (francès o alemany) o bé diferents matèries 

optatives en un curs. 

6. A 2n i 3r d’ESO, la distribució d’hores de visual i plàstica i de música serà 

de dues hores setmanals, que s’impartiran durant mig curs acadèmic. 

7.  A 3r d’ESO s’impartirà l’optativa d’emprenedoria. 

 

 

 

1.- El Treball per Projectes.  

En una societat on els coneixements els tenim tots al nostre abast, hem de 

trobar la millor fórmula d’arribar fins a ells. Volem formar ciutadans autònoms i 

emprenedors, d’esperit crític, responsables, que sàpiguin treballar en equip, 

dotant-los de capacitat d’aprenentatge i no només de coneixements i sabers. 

Per tant, l’objectiu de treballar amb metodologies d’ensenyament 

aprenentatge, com el Treball per Projectes, és impulsar una manera d’aprendre 

més significativa i competencial. L’alumnat és el protagonista dels seus 

aprenentatges, que a partir de l’afavoriment d’habilitats i processos de 

coneixement complexes (segons la taxonomia de Bloom), permetrà juntament 

amb els altres projectes de centre (Projecte de Relaxació i Concentració a 

l’Aula, Treball Emocional via Pla d’Acció Tutorial, Treball Prosocial, Projecte 

d’Aprenentatge i Servei, entre altres) donar cobertura al treball de les 

intel·ligències múltiples (Howard Gardner).  
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En aquest link es pot trobar més informació del TxP al nostre institut: 

http://prezi.com/26dsgi48rh0z/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=

ex0share 

 

 

http://prezi.com/26dsgi48rh0z/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/26dsgi48rh0z/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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2.- Projecte d’Immersió Lingüística en Anglès “WhatsEp” 

L’objectiu principal d’aquest projecte, promogut i recolzat pel Departament 

d’Ensenyament, és garantir la millora de les competències lingüístiques en 

anglès, a partir del treball dels continguts curriculars propis del nivell d’ESO. 

 

Som l’únic centre de secundària públic de Catalunya que realitza una aposta 

tan ferma en aquest camp, impartint bona part de les matèries en llengua 

anglesa utilitzant la metodologia AICLE. 

 

Aquest projecte augmenta l’oferta educativa a l’alumnat que accedeix al 

nostre centre, d'acord amb les línies directrius de la Unió Europea, i amb l'horitzó 

del desenvolupament plurilingüe i pluricultural de l'alumnat.  

 

De forma sintètica i clara, tot seguit s’exposen les idees clau que es pretén 

aconseguir: 

 

- Fomentar l'aprenentatge de l’anglès, com a llengua estrangera per millorar la 

competència comunicativa de l'alumnat i així contribuir al desenvolupament 

d'una competència plurilingüe, essent una demanda de la societat cada 

vegada més palesa. 
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- Consolidar un currículum adaptat a les característiques i criteris del Marc Comú 

Europeu de Referència per a l'Aprenentatge de Llengües Estrangeres. 

Aquest aprenentatge de la llengua anglesa i la interacció amb l'idioma de 

manera directa, desenvolupant el currículum mitjançant una metodologia 

activa, són elements essencials a l'hora de l'adquisició de la llengua amb una 

base prou sòlida per a un posterior desenvolupament i aprofundiment.  

 

- Vertebrar els diferents programes de llengües estrangeres que ja es venien 

realitzant al centre. 

 

- Impulsar una adequada formació del professorat que asseguri una bona 

coordinació metodològica dels equips docents implicats. 
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A més a més destaquem també: 

UTILITZACIÓ DE LES TIC: Suport informàtic en l'aprenentatge integrat en totes les 

matèries. Pissarres digitals a totes les aules. 

EL PLAER DE LLEGIR: Tot l’alumnat del centre té una franja en el seu horari 

dedicat a la lectura per plaer. Se’n fa càrrec professorat de qualsevol matèria. 

PROJECTE DE CONCENTRACIÓ PLENA A L’AULA: Tots els grups d’ESO realitzen 

almenys una sessió de relaxació a la setmana. 

TREBALL INTEREDAT: entre diferents nivells i estudis del centre. 

TEATRE: Una estratègia per tal de millorar la competència lingüística en català 

del nostre alumnat és incorporar el teatre a l’ESO. Així doncs, dins dels projectes 

de segon d’ESO i en les optatives de tercer es dóna espai a aquest treball. 
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1.2. ADEQUACIONS CURRICULARS 
 

Als cursos de primer a tercer d’ESO, de tres línies autoritzades en fem quatre 

grups classe. D’aquests un és el grup que segueix el projecte WhatsEp i la resta 

són grups heterogenis. 

 

TIS (Tècnica d’Integració Social) 

El nostre institut disposa de la presència d’una tècnica d’integració social la 

qual col.labora estretament amb la coordinadora pedagògica, els tutors i 

tutores i els membres de l’EAP per dur a terme un seguiment personalitzat 

d’aquells alumnes que tenen un entorn familiar desfavorable o que presenten  

perfil d’absentisme o altres problemes que dificulten la seva estada al centre. 

 

2. BATXILLERAT  
Distribució horària de matèries al batxillerat: 
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3. CICLES FORMATIUS 

La formació professional es caracteritza per ser una modalitat presencial 

d’Ensenyament. Això implica una obligatorietat d’assistència de l’alumnat, a 

totes les hores previstes per a cadascú dels crèdits lectius que cursi i a totes les 

hores previstes del crèdit de formació en centres de treball. 

L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que permet tant l’aplicació 

de l’avaluació contínua, com la vigència de la matrícula en el Cicle formatiu. 

L’alumnat, en el mateix centre i en un mateix cicle formatiu, podrà cursar un 

crèdit un màxim de 3 vegades (en la modalitat presencial). 

Podrà presentar-se, en el mateix centre, a les convocatòries d’avaluació i de 

qualificació d’un mateix crèdit, computant les ordinàries com les extraordinàries 

un màxim de 4 vegades. 

A l’alumnat que no es presenti a les convocatòries extraordinàries no se li 

computarà la convocatòria a efectes de còmput màxim. 

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. 

 

3.1  GRAU MITJÀ 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d'Activitats 

Fisicoesportives en el Medi Natural 

Aquest Cicle té una durada de 1400 hores, de les quals 410 són en centres de 

treball. 
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Els llocs de treball més rellevants als que dóna accés són: empreses d'esports 

d'aventures, empreses turístiques, hotels, càmpings, albergs, cases de colònies, 

refugis, agències de viatges, empreses de gestió de parcs naturals, clubs 

esportius, estacions d'esquí,... 

El currículum que s'imparteix és: 

El medi natural 

Conducció de grups i activitats en el medi natural 

Seguretat i supervivència en muntanya 

Conducció de grups en bicicleta 

Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques 

Fonaments de l'activitat física 

Primers auxilis 

Activitats físiques per a persones amb discapacitats 

Dinàmica de grups 

Altres activitats a la natura 

Administració, gestió i organització en la petita i mitjana empresa 

Formació i orientació laboral 

Formació en centres de treball  

Crèdit de sintesi 

3.2. GRAU  SUPERIOR. 

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives 

Aquest Cicle té una durada de 2000 hores, de les quals 410 són en centres de 

treball. 

Aquesta formació capacita per ensenyar i dinamitzar jocs, activitats 

fisicoesportives recreatives individuals, d'equip i amb implements, i activitats de 

condicionament físic bàsic, adaptant-los a les característiques del mitjà i a les 

dels participants, de manera que satisfaci l'usuari i un nivell competitiu de 

qualitat dins dels límits de cost previstos. 

El Cicle dóna accés als següents estudis universitaris: 

Llicenciatura en ciències de l'activitat física i l'esport, mestre en totes les 

especialitats i diplomatura en educació social, infermeria, fisioteràpia, relacions 

laborals, treball social i turisme. 

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS AL LLARG DELS CURSOS: 

A 1r curs s’imparteixen un total de 840 hores lectives. 
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1R CURS 

CRÈDITS Hs / curs Hs / setmana 

C 1 Jocs i activitats físiques recreatives per 

animació 

120 4 

C 2 Activitats fisicoesportives individuals 180 6 

  C 2.1 Atletisme 60 2 

  C 2.2 Natació 60 2 

  C 2.3 Activitats gimnàstiques 60 2 

C 5 Fonaments biològics i bases del 

condicionament físic 

210 7 

  C 5.1 Anatomia i fisiologia 90 3 

  C 5.2 Condicionament físic i salut 120 4 

C 7 Higiene i primers auxilis 30 3h. 2T 

C 10 Metodologia didàctica de les activitats 

fisicoesportives 

120 4 

C 11 Activitats físiques per a persones amb 

discapacitats 

30 3h. 1T 

C 12 Formació i orientació laboral 60 2 

C 15 Activitats a la natura 30 3h. 1T 

C 16 Fonaments esports col·lectius 30 3h. 2T/3T 

C 17 Activitats físiques amb suport musical 30 3h. 2T/3T 

 

A 2n curs s’imparteixen un total de 750 hores lectives. 

 

2n CURS 

CRÈDITS DURADA HORES SETM. 

C 3 Activitats fisicoesportives d’equip 240 8 

  C 3.1. Futbol – Bàsquet 120 4 

  C 3.2 Altres 120 4 

C 4 Activitats fisicoesportives amb implements 150 5 

  C 4.1 Tenis 60 2 

  C 4.2 Badminton i altres 90 3 

C 6 Organització i gestió d’una petita empresa 

d’activitats de temps lleure i socioeducatives 

90 3 

C 8 Salvament aquàtic 60 3h. 1T i 2T 

C 9 Animació i dinàmica de grups 120 4 

C 14 Crèdit de síntesi 60 30h x 2 set. 

C 18 Activitats per a la 3ªEdat. 30 3h. 3T 
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4. CURS D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR (CAS) 

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles 

formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels 

ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la 

part comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, 

l'exempció de la prova d'accés de caràcter general. 

La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores. 

El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. En la part específica 

del curs cal triar una de les quatre opcions (científicotecnologica, humanística i 

social, artística i esportiva), que és determinant per als ensenyaments de 

formació professional als quals es vol accedir posteriorment. 

Continguts: 

L'alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de 

la part específica, una de les quals és matemàtiques. 

La part específica té quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i 

social (HS), artística (AR) i esportiva (EE). 

Matèries de la part comuna  

 Llengua catalana: 3 hores 

 Llengua castellana: 3 hores 

 Llengua anglesa: 5 hores 

Total d'hores setmanals de la part comuna: 11 

Matèries de la part específica de l'opció cientificotecnològica (CT) 

 Matemàtiques (obligatòria): 4 hores 

 Física - Tecnologia: 4 hores 

 Química - Biologia: 4 hores 

 Matèries de la part específica de l'opció humanística i social (HS) 

 Matemàtiques (obligatòria): 4 hores 

 Economia d'empresa: 4 hores 

 Psicologia i sociologia: 4 hores 
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 Matèries de la part específica de l'opció artística (AR) 

 Matemàtiques (obligatòria): 4 hores 

 Física - tecnologia: 4 hores 

 Expressió gràfica i plàstica: 4 hores 

 Matèries de la part específica de l'opció esportiva (EE) 

 Matemàtiques (obligatòria): 4 hores 

 Química - biologia: 4 hores 

 Ciències de l'esport: 4 hores (vàlida també per a la família d'activitats 

físiques i esportives) 

Total d'hores de la part específica: 8 

Tutoria: 1 hora (no avaluable) 

Total d'hores setmanals del curs: 20 

Els centres han d'oferir com a mínim una opció: totes les matèries de la part 

comuna i, almenys, dues matèries de la part específica, una de les quals és 

matemàtiques. D'acord amb les possibilitats organitzatives, el centre podrà oferir 

més d'una matèria opcional. 

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10, i la nota final del 

curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada 

amb 2 decimals. 

Serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. 

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se’n faci la 

mitjana. 

Vies accés:  

 

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau 

mitjà de formació professional inicial, d'arts plàstiques i disseny o 

d'ensenyaments esportius. 

Continuïtat: 

La superació d'aquest curs té els efectes següents: 
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 Accés directe a qualsevol cicle de grau superior de formació professional 

inicial d'acord amb l'opció cursada. 

 Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de 

grau superior d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que 

l'alumnat haurà de superar). 

 Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments 

esportius de règim especial. 

Règim: 

És presencial. No es pot expedir el certificat si no s’ha assistit a un mínim del 80% 

de les hores lectives i la tutoria. 

 

 

5.ENSENYAMENT D’ESPORTS 

Els ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions de 

tècnic/a d’esport i tècnic/a superior d’esport donen a l’alumnat la formació 

necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, 

alhora que el capacita per exercir professionalment la matèria esportiva en la 

modalitat i especialitat cursada. 

Aquests ensenyaments s’ordenen en dos graus: 

Grau mitjà, format per dos nivells de formació (primer nivell i segon nivell) i 

proporciona el títol de tècnic/a d’esport en una especialitat esportiva. 

Grau superior, que proporciona el títol de tècnic/a superior d’esport en una 

especialitat esportiva. 

En el INS Joan Oró actualment s’imparteix la modalitat  futbol, futbol sala, 

bàsquet,  judo i defensa personal, handbol i salvament i socorrisme, i la 

formació és de caràcter teòric i pràctic. La durada dels ensenyaments és 

variable depenent de cada títol i preveu la formació de caràcter científic, 

tècnic i pràctic de l’especialitat. 

Els ensenyaments de cada nivell i grau s’estructuren en quatre blocs formatius: 
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Un bloc comú que conté un conjunt de crèdits comuns a totes les modalitats i 

especialitats esportives. 

Un bloc complementari format per crèdits relacionats amb els recursos 

tecnològics de l’àmbit de l’esport. 

Un bloc específic, amb els crèdits propis de l’especialitat esportiva. 

Un bloc de formació pràctica que es farà en centres de treball i/o entitats o 

institucions on es portin a terme activitats corresponents a les 

competències professionals de títol.  

 

5.1. GRAU MITJÀ 

 

Accés als ensenyaments de grau mitjà 

Per accedir al primer nivell de grau mitjà cal tenir el títol de graduat en 

educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent a efectes acadèmics. 

Les persones que no disposin d'aquest títol i tinguin 18 anys d'edat, o bé els facin 

durant l'any natural, poden cursar aquests ensenyaments si superen una prova 

de caràcter general que es convoca anualment. 

A més, cal superar una prova específica en què s'avaluen les capacitats físiques 

i tècniques dels candidats a cursar l'especialitat esportiva corresponent. 

 

Per accedir al segon nivell de grau mitjà cal haver superat el primer nivell de la 

mateixa especialitat i, en determinades modalitats esportives, cal superar una 

prova d'accés específica. 

Titulació 

La superació del primer nivell de grau mitjà suposa l'obtenció del certificat de 

primer nivell en l'especialitat cursada. En acabar el segon nivell s'obté el títol de 

tècnic/a d'esport en l'especialitat corresponent. 

5.2. GRAU SUPERIOR 

Accés als ensenyaments de grau superior 

Per accedir al grau superior d’una determinada especialitat, cal: 

- estar en possessió del títol de tècnic/a de la mateixa especialitat, 

- estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics; si 

no es té aquest títol, es pot fer una prova d’accés general, 
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- complir els requisits esportius, 

- en alguns casos, superar una prova d’accés específica. 

Accés a altres estudis 

Els alumnes que superin els ensenyaments de grau superior de qualsevol 

modalitat esportiva poden accedir als estudis de: 

- Mestre/a especialista en educació física. 

- Diplomat/ada en educació física. 

- Llicenciat/ada en ciències de l'activitat física i de l'esport. 

Titulació 

La superació del grau superior d'aquests ensenyaments suposa l'obtenció del 

títol de tècnic/a superior d'esport en l'especialitat corresponent. 

FUTBOL (GM 1R NIVELL:  CERTIFICAT DE FUTBOL  ) 

Descripció del contingut curricular 

Matèries  Durada  

Bloc comú 

 

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I 

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I 

Entrenament esportiu I 

Fonaments sociològics de l’esport 

Organització i legislació de l’esport I 

Primers auxilis i higiene en l’esport 

120 hores 

Bloc específic 

 

Desenvolupament professional I 

Direcció d’equips I 

Metodologia de l’ensenyança i de l’entrenament de futbol I 

Preparació física I 

Regles del joc I 

Seguretat esportiva I 

Tàctica i sistemes de joc I 

Tècnica individual i col·lectiva I 

170 hores 

Bloc complementari 

 

Terminologia específica catalana 

Fonaments de l’esport adaptat 

15 hores 

Bloc de formació pràctica  150 hores 
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Aquests ensenyaments proporcionen a l’alumnat els coneixements i la 

capacitació bàsica per portar a terme activitats d’iniciació al futbol de 

promoció d’aquesta especialitat esportiva. 

Competències professionals 

Instruir en els principis fonamentals de la tècnica i la tàctica del futbol, conduir i 

acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva i garantir la seguretat dels 

esportistes, així com aplicar, en cas necessari, els primers auxilis. 

 

FUTBOL (GM 2N NIVELL: TÈCNIC/A D’ESPORT EN FUTBOL) 

Descripció del contingut curricular 

Matèries  Durada  

Bloc comú 

 

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II 

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II 

Entrenament esportiu II 

Organització i legislació de l’esport II 

Teoria i sociologia de l’esport 

150 hores 

Bloc específic 

 

Desenvolupament professional II 

Direcció d’equips II 

Metodologia de l’ensenyança i de l’entrenament de futbol II 

Preparació física II 

Regles del joc II 

Tàctica i sistemes de joc II 

Tècnica individual i col·lectiva II 

185 hores 

Bloc complementari 

 

Terminologia específica estrangera 

Equipaments esportius 

Informàtica bàsica aplicada 

30 hores 

Bloc de formació pràctica  200 hores 

Aquests ensenyaments proporcionen a l’alumnat els coneixements i la 

capacitació per a l’ensenyament del futbol i l’entrenament d’esportistes i 

equips en aquesta especialitat esportiva. 
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Competències professionals 

Programar i realitzar l’ensenyament del futbol i programar i dirigir l’entrenament 

de jugadors i equips i durant els partits de futbol. 

 

FUTBOL SALA (GM 1R NIVELL: CERTIFICAT DE FUTBOL SALA) 

Descripció del contingut curricular 

 

Matèries  Durada  

Bloc comú 

 

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I 

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I 

Entrenament esportiu I 

Fonaments sociològics de l’esport 

Organització i legislació de l’esport I 

Primers auxilis i higiene en l’esport 

120 hores 

Bloc específic 

 

Desenvolupament professional I 

Direcció d’equips I 

Metodologia de l’ensenyança i de l’entrenament de futbol sala I 

Preparació física I 

Regles del joc I 

Seguretat esportiva 

Tàctica i sistemes de joc I 

Tècnica individual i col·lectiva I 

135 hores 

Bloc complementari 

Terminologia específica catalana 

Fonaments de l’esport adaptat 

15 hores 

Bloc de formació pràctica  150 hores 

 Aquests ensenyaments proporcionen a l’alumnat els coneixements i la 

capacitació bàsica per portar a terme activitats d’iniciació al futbol sala i de 

promoció d’aquesta especialitat esportiva. 

Competències professionals 
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Instruir en els principis fonamentals de la tècnica i la tàctica del futbol sala, 

conduir i acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva i garantir la seguretat 

dels esportistes, així com aplicar, en cas necessari, els primers auxilis. 

 

FUTBOL SALA (GM 2N NIVELL: TÈCNIC/A D’ESPORT EN FUTBOL SALA) 

Descripció del contingut curricular 

 

Matèries  Durada  

Bloc comú 

 

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II 

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II 

Entrenament esportiu II 

Organització i legislació de l’esport II 

Teoria i sociologia de l’esport 

150 hores 

Bloc específic 

 

Desenvolupament professional II 

Direcció d’equips II 

Metodologia de l’ensenyança i de l’entrenament de futbol sala II 

Preparació física II 

Regles del joc II 

Tàctica i sistemes de joc II 

Tècnica individual i col·lectiva II 

175 hores 

Bloc complementari 

 

Terminologia específica estrangera 

Equipaments esportius 

Informàtica bàsica aplicada 

30 hores 

Bloc de formació pràctica  200 hores 

Aquests ensenyaments proporcionen a l’alumnat els coneixements i la 

capacitació per a l’ensenyament del futbol sala i l’entrenament d’esportistes i 

equips en aquesta especialitat esportiva. 

 Competències professionals 

Programar i realitzar l’ensenyament del futbol sala i programar i dirigir 

l’entrenament de jugadors i equips i durant els partits de futbol sala. 
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6. L’avaluació i la promoció 
Cal  entendre  l'avaluació  com  un  element  de  formació  i orientació a 

l'alumnat en la qual es valora tot el procés d'ensenyament-aprenentatge en 

referència a uns objectius plantejats. L’avaluació és contínua, ja que té per 

objecte constatar els avenços i detectar les dificultats tan bon punt es 

produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que 

l'alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge. 

 

A principi de curs, s’informa l’alumnat dels objectius, de les modalitats 

d'avaluació i dels percentatges que cada apartat aporta a la qualificació 

global. En l’avaluació, s’utilitzen procediments variats  i  continuats:  valoració  

de  les activitats  diàries,   dels  deures  i  treballs,  proves  objectives,  proves  

globals  i  de  relació,  proves creatives,  diaris  de  classe,  quaderns  de  

pràctiques,  autoavaluació  i avaluació recíproca,... 

 

* ESO 

Sessions d’avaluació al llarg del curs 
Avaluació inicial : La funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el nivell 

d’aprenentatge de cada alumne/a, detectar a temps possibles dificultats i 

donar pautes per superar-les.  

En l’avaluació inicial de l’alumnat de 1r curs d’ESO es tindrà en compte 

l’avaluació de les activitats de reforç fetes durant l’estiu per l’alumnat 

procedent de 6è de primària. 

 

Sessions d’avaluació trimestrals:  Es realitza una sessió d’avaluació trimestral per 

valorar els aprenentatges de cada alumne/a i fer el seguiment del 

desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament. A més a 

més es realitza una sessió de preavaluació cada trimestre. 

 

Informes d’avaluació: A l’INS Joan Oró enviem dos informes d’avaluació 

trimestrals a les famílies en l’ESO i el batxillerat. El primer a mig trimestre per tal de 

comunicar els progressos dels seus fills no tant respecte l’assoliment de 

continguts sinó hàbits de treball: assistència a classe, fer els deures, portar el 

material, mostrar interès,... i també sobre el desenvolupament interpersonal: 

relació amb el professorat, relació amb els companys,... L’altre informe trimestral 

es lliura a l’acabar el trimestre i en aquest hi consten les notes globals 

obtingudes en cada matèria així com s’incoluen també uns informes de 

l’assoliment de competències en les matèries instrumentals. A més, les famílies 

poden consultar a la intranet de l’institut en tot moment informació sobre el dia 

a dia del seus fills al centre. 
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Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors:  l’equip docent establirà 

les mesures de reforç i suport en la programació del curs següent per aquell 

alumnat que passi de curs sense haver superat totes les matèries. Les mesures 

esmentades poden comportar diferents tipus d’activitats i no han de consistir 

només  o en la realització d’una prova. 

 

Avaluació final ordinària al juny  
En quant a la promoció, tant a l’ESO com a batxillerat, els alumnes i les alumnes 

passaran al  curs següent quan hagin superat totes les matèries cursades o no 

tinguin superades dues matèries com a màxim. 

 

L’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria fins a un màxim de 

dues en conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al llarg d’un curs 

escolar. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta 

d’avaluació amb un asterisc. Cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels 

membres de l’equip docent presents a la sessió. 

 

Obtenció del títol en graduat d’ESO: L’equip docent, considerant la maduresa 

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

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

excepcionalment, tres matèries no superades, obtingui el títol. Per prendre 

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

docent presents. 

 

Activitats de recuperació durant l’estiu 
Els departaments didàctics han d’establir les tasques que corresponen a les 

activitats de recuperació amb un enfocament globalitzat en la mesura que 

sigui possible.  

 

 

Proves extraordinàries 
Les proves extraordinàries s’han de realitzar al mateix centre on l’alumne/a ha 

completat el curs. 

Són totes aquelles activitats d’avaluació (escrites o orals). 

El seu disseny i elaboració ha de quedar enllestit abans de finals del mes de 

juny. 

En les proves extraordinàries s’han d’incloure també les d’aquelles matèries de 

cursos anteriors que l’alumnat pugui tenir encara pendents. 
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Avaluació extraordinària al setembre 
En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de 

ser el resultat global obtingut a partir de la valoració de tres elements: 

- L’evolució de l’alumne/a durant el curs. 

- Les activitats de recuperació que s’hagi proposat realitzar al llarg de 

l’estiu 

- Els resultats de la prova extraordinària. 

 

Orientació final de l’etapa 
En finalitzar l’escolaritat obligatòria, tant a l’alumnat que acredita com al que 

no acredita l’etapa, se li lliurarà un document orientador, el contingut del qual 

és confidencial i no prescriptiu. 

 

En el cas de l’alumnat que acredita en l’avaluació final de juny, en funció dels 

resultats generals i de cada una de les matèries, així com del nivell d’assoliment 

de les competències bàsiques, i atenent els interessos de l’alumne/a, els equips 

docents faran unes recomanacions sobre itineraris formatius posteriors, que 

tinguin en compte les capacitats que ha demostrat l’alumne/a al llarg de 

l’etapa.  

 

En el cas de l’alumnat que no acredita en el mes de juny, per bé que fins que 

no tingui lloc l’avaluació final extraordinària de setembre no es pot lliurar el 

document orientador, en l’avaluació final ordinària del mes de juny, els equips 

docents ja faran aportacions sobre l’orientació a l’alumne/a, per tal de facilitar 

la tasca del tutor/a per a l’elaboració del document orientador després de les 

avaluacions extraordinàries del mes de setembre.  

 

Si l’alumne/a tampoc no acredita després d’aquesta avaluació extraordinària, 

el document orientador contindrà informacions individualitzades sobre les 

diferents opcions de la formació complementària que hauria de cursar per 

poder obtenir el graduat en educació secundària obligatòria o prosseguir la 

seva formació a través d’altres ensenyaments o vies formatives, tenint en 

compte les possibilitats de convalidació o equivalències de les matèries que 

tingui superades en l’etapa d’ESO. 

 

* BATXILLERAT 
 

En aquest enllaç es poden consultar els criteris d’avaluació de batxillerat que 

seguim en el nostre centre: 

http://blocs.xtec.cat/batxilleratoro/ 

 

http://blocs.xtec.cat/batxilleratoro/
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* CICLES 
AVALUACIÓ DEL CFGM DE CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS EN EL MEDI 

NATURAL 

 

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle Formatiu serà contínua, 

atendrà l'organització modular i es realitzarà per crèdits. 

 

AVALUACIONS TRIMESTRALS I AVALUACIÓ FINAL. 

 

Durant el curs acadèmic es poden realitzar exàmens parcials alliberadors de 

matèria en cadascun dels trimestres, a més d’un examen final en cada crèdit 

durant la primera setmana de juny. Aquestes són les dues opcions que existeixen 

per superar cadascun dels crèdits anuals dins la convocatòria ordinària. Per 

aquells que no puguin aconseguir superar un crèdit per aquestes vies, s’oferirà 

una convocatòria extraordinària al llarg del mes de juny. En cas de no superar 

un crèdit en aquesta convocatòria extraordinària, el crèdit s’haurà de cursar de 

nou i no es guardarà cap nota parcial per al curs següent. 

Avaluacions 1r, 2n trimestre i 3r trimestre (exàmens parcials ordinaris): 

 

Són parcials alliberadors. Es seguiran els següents criteris, relacionats amb 

l’assistència a classe: 

 

 Fins a 20% de faltes en un crèdit: examen normal. 

 Entre 20% i 40%: examen especial (tant si les faltes són justificades com si no 

ho són). 

 Més del 40%: pèrdua del dret a l’avaluació contínua. 

 

En casos d’exàmens pràctics i malalties de llarga durada s’estudiarà cada cas 

en concret. 

Avaluació final ordinària. 

 

Es realitza al final de cada trimestre per als crèdits trimestrals del primer i segon 

trimestre i al juny per als crèdits trimestrals de tercer trimestre. En el cas dels 

crèdits anuals, l’alumne es presentarà, segons els crèdits, de les proves o 

trimestres que hagi suspès durant el curs. En qualsevol cas, l’alumne haurà estat 

informat des de començament de curs dels requeriments de cada crèdit en 

aquest sentit. 
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Es poden presentar tots els alumnes, inclosos els que no han complert els 

requisits d’assistència, excepte que hagin pogut ser expulsats del centre en 

aplicació de les NOF. 

 Avaluació extraordinària. 

 

L’alumne es presentarà de la totalitat de la matèria d’aquells crèdits trimestrals 

que no hagi superat en les altres convocatòries i, en el cas dels crèdits anuals i 

segons els crèdits, de les proves o trimestres que hagi suspès durant el curs. En 

qualsevol cas, l’alumne haurà estat informat des de començament de curs dels 

requeriments de cada crèdit en aquest sentit. 

 

No es permès presentar-se a aquesta convocatòria per pujar nota. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS CRÈDITS. 

 

L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir dels objectius terminals previstos per 

a cadascun d’ells.  

 

Els criteris d’avaluació dels crèdits estaran determinats per la tipologia de 

cadascun d’ells: 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES 

DE TREBALL. 

 

L'avaluació del crèdit de FCT és realitzarà a partir dels objectius terminals, de les 

activitats formatives de referència, i dels criteris generals d'avaluació establerts 

en el Currículum del Cicle Formatiu. 

 

L'avaluació del crèdit de FCT serà contínua, durant l'estada de l'alumne/a en 

l'empresa. El tutor de FCT comentarà amb l'alumne/a la valoració que aquest fa 

de les característiques de la formació pràctica que realitza per tal de vetllar per 

la seva idoneïtat i corregir, si cal, les possibles deficiències. 

 

C. PRÀCTICS C. TEÒRICO-PRÀCTICS CRÈDITS TEÒRICS 
C4. Conducció Bicicletes C2. Conducció Grups C1. El Medi Natural 

C5. Conducció Cavalls C3. Seguretat i Supervivència C6. Administració Empresa 

 C8. Primers Auxilis C7. Fonaments Act. Física 

 C9. Act. Física  Discapacitats C11. Formació Laboral 

 C10. Dinàmica de Grups  

 C14. Altres Activitats Natura  
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En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, el tutor de FCT 

demanarà al responsable de l'empresa l'avaluació, la qual serà tinguda en 

compte en l'avaluació final. 

 

La FCT es qualificarà amb una única nota formulada en termes d'APTE o NO 

APTE. 

Criteris per a la realització de les FCT: 

 

 Es podran fer totes les pràctiques a la mateixa empresa per tal de 

reduir el nombre de convenis per alumne. 

 Aquells alumnes que a les notes del primer trimestre no hagin suspès 

més de dos crèdits podran començar a fer pràctiques entre 

setmana i caps de setmana. 

 Els alumnes que a les notes del segon trimestre no hagin suspès més 

de dos crèdits només podran començar a fer pràctiques només en 

caps de setmana i als períodes de vacances i a l’estiu. 

 L’alumnat que a les notes finals de curs tingui superats almenys set 

crèdits podrà fer pràctiques durant l’estiu. 

 No es poden fer pràctiques al mes d’agost, a menys que durant 

aquest període es puguin finalitzar. 

 Un alumne a qui durant el curs l’empresa li finalitzi anticipadament 

el conveni per actitud no convenient no podrà fer pràctiques fins un 

cop finalitzat el curs. 

 

 

CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ FINAL DEL CICLE FORMATIU. 

 

Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits tinguin qualificació positiva, i 

cal haver obtingut la qualificació d’apte en el mòdul de FCT. 

 

La qualificació final del cicle serà la mitjana ponderada per les hores 

respectives de la qualificació dels crèdits (tindran més pes els crèdits de més 

hores de durada), amb una sola xifra decimal. 
 

 

AVALUACIÓ DEL CFGS D’ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I 

ESPORTIVES 

 

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle Formatiu serà contínua, 

atendrà l'organització modular i es realitzarà per crèdits. 
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AVALUACIONS TRIMESTRALS I AVALUACIÓ FINAL. 

Durant el curs acadèmic es realitzaran, parcials alliberadors de matèria en 

cadascun dels trimestres, a més d’un final durant la primera setmana de juny, 

Aquestes són les dues opcions que es té per superar cadascun dels crèdits 

(anuals) dins la convocatòria Ordinària, a més pels que no hagin superat en la 

convocatòria ordinària algun dels crèdits hi haurà una convocatòria 

extraordinària de recuperació al mes de juny. En el cas de no aprovar no es 

guardarà cap nota pel curs següent. 

AVALUACIONS TRIMESTRALS, FINAL I EXTRAORDINÀRIA 

Avaluacions 1r, 2n  i 3r trimestre ( exàmens parcials ordinaris) 

 Són parcials alliberadors. 

 Es poden presentar els alumnes que compleixin els següents requisits: 

1. Alumnes que no superin el 25% de faltes d’assistència. 

2. Alumnes que tenen entre el 25% i el 70% de faltes d’assistència , però 

justifiquen la franja de faltes que va del 25% al 70%. Aquests alumnes 

tindran una avaluació diferenciada. 

 Justificació de faltes al tutor: Màxim 15 dies. Fora d’aquest termini no 

s’acceptaran. 

Avaluació final ordinària 

 L’alumne s’examinarà dels parcials corresponents en el cas d’haver suspès.  

 Es poden presentar tots els alumnes. 

 Es pot presentar a l’examen final per pujar nota. En aquest cas, l’alumne ha 

d’examinar-se de tota la matèria (1T-2T-3T) 

 En les assignatures amb continguts pràctics, l’examen final ha d’incloure una 

part pràctica per als alumnes que no han aprovat aquest apartat. 

Avaluació extraordinària 

 L’alumne s’examina de tota la matèria.  

 En les assignatures amb continguts pràctics, l’examen extraordinari ha 

d’incloure una part pràctica per als alumnes que no han aprovat aquest 

apartat. 

 La nota màxima que es pot obtenir en aquesta convocatòria és un 7.   

 No es pot presentar a l’examen extraordinari per pujar nota. 

 Els alumnes podran optar a la millora de nota de les assignatures de 

Salvament i Higiene i primers auxilis per tal d’accedir a la titulació de 

socorrista aquàtic contemplada pel departament CFGS. 

EXÀMENS DE CURSOS ANTERIORS 

 Exàmens parcials: es realitzaran fora de la setmana d’exàmens. 
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 Examen final i extraordinari: es realitzaran en les mateixes dates per a tots els 

alumnes. 

MATRÍCULA D’HONOR 

 A l’alumne o alumna que obtingui una qualificació final de cicle formatiu de 

grau superior igual o superior a 9, se li pot consignar la menció de “Matrícula 

d’honor” (MH) en les observacions de l’acta de qualificacions finals, en 

l’expedient acadèmic i en el certificat d’estudis complerts. Sobre el total 

d’alumnes avaluats del darrer curs del cicle formatiu, es pot concedir una 

menció MH per cada vint alumnes, i una altra si en resulta una fracció 

sobrant. Amb aquests efectes, s’entén per alumnes avaluats del darrer curs 

tots els que han cursat els mòduls necessaris per completar el cicle, els hagin 

superat o no. 

 La menció matrícula d’honor té els efectes econòmics previstos en les taxes i 

preus públics per a la matriculació en els ensenyaments artístics superiors. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS CRÈDITS. 

 L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir dels objectius terminals previstos 

en cadascun. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES 

DE TREBALL 

L'avaluació del crèdit de FCT és realitzarà a partir dels objectius terminals, de les 

activitats formatives de referència, i dels criteris generals d'avaluació establerts 

en el Currículum del Cicle Formatiu. 

 

L'avaluació del Crèdit de FCT serà contínua, durant l'estada de l'alumne/a en 

l'empresa. El tutor de FCT comentarà amb l'alumne/a la valoració que aquest fa 

de les característiques de la formació pràctica que realitza per tal de vetllar per 

la seva idoneïtat i corregir, si cal, les possibles deficiències. 

 

CRÈDITS PRÀCTICS CRÈDITS TEORICO-PRÀCTICS CRÈDITS TEÒRICS 

C2. ESPORTS INDIVIDUALS C1. JOCS C6.ORGANITZACIÓ EMPRESA 

C3. ESPORTS COL·LECTIUS C5. FONAMENTS (CFISICA) C12. FORMACIÓ  LABORAL 

C4. ESPORTS AMB IMPLEMENT C7. PRIMERS AUXILIS C.5. FONAMENTS (ANATOM) 

C17. ACT. AMB SUPORT MUSICAL C8. SALVAMENT AQUÀTIC  

 C9. ANIMACIÓ I DINAM. GRUPS  

 C10. DIDÀCTICA  

 C11. AF DISCAPACITATS  

 C15 ACTIVITATS NATURA  

 C16 FONAMENTS ESPORTS COL.  

 C18. ACTIVITATS 3a EDAT  
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En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, el tutor de FCT 

demanarà al responsable de l'empresa l'avaluació, la qual serà tinguda en 

compte en l'avaluació final. 

 

La FCT es qualificarà amb una única nota formulada en termes d'APTE o NO 

APTE. 

 

CRITERIS DE PROMOCIÓ DE CURS. 

Els alumnes que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, tinguin 

crèdits pendent de superació, la suma horària dels quals no sigui superior al 25% 

(+ 336 hores) del conjunt dels crèdits que hagin cursat durant el primer curs, 

podran accedir a segon curs. 

 

A l'inici del segon curs, els alumnes seran informats sobre les activitats de 

recuperació del/s crèdit/s. Podran presentar-se directament a les convocatòries 

extraordinàries del/s crèdit/s pendent/s, sense necessitat de cursar-lo/s en la 

modalitat presencial. 

 

Els alumnes que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària de primer 

tinguin crèdits pendents de superació, la suma horària de les quals sigui superior 

al 25% de la durada del conjunt de crèdits que hagin cursat durant el primer 

curs, hauran de repetir només el/s crèdit/s pendent/s de forma presencial. 

Aquests alumnes podran accedir a segon curs i cursaran, en la modalitat 

presencial, tot/s els crèdit/s que organitzativament sigui possible. 

 

L’alumnat de segon que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, 

tingui algun crèdit pendent de superar, l’haurà de repetir de manera presencial, 

tot i que els crèdits pendents de recuperació no superin el 25% d’hores lectives 

de segon curs. 

 

CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ FINAL DEL CRÈDIT FORMATIU. 

Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits tinguin qualificació positiva, i 

cal haver obtingut la qualificació d’apte en el mòdul de FCT. 

La qualificació final del cicle serà la mitjana ponderada per les hores respectives de la 

qualificació dels crèdits (tindran més pes els crèdits de més hores de durada), amb una sola xifra 

decimal. 
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ANNEX III: PLA DE COEDUCACIÓ  
 

JUSTIFICACIÓ: 

La consolidació de l’escola mixta ha fet evident que la convivència diària entre 

nenes i nens no garanteix la desaparició de tractes diferenciats o d’actituds de 

menyspreu i rebuig per raó de sexe. Aquest tipus de mentalitat i de comportaments 

van començar a ser denominats amb el terme sexisme. Una mostra de sexisme 

existent actualment en  els nostres centres educatius, i en la societat en general, 

podria ser, per exemple, la persistència d’insults o d’expressions que mostren un alt 

grau de mensyspreu cap al cos de les dones o cap a la seva sexualitat. 

 

Si la permanència de pràctiques i mentalitats sexistes, més o menys manifestes, era 

una de les traves que dificultaven el pas de l’escola mixta cap a un nou model 

d’escola coeducativa, la perspectiva esbiaixada que domina els continguts, el 

llenguatge i les metodologies també es va començar a identificar com un altre 

dels entrebancs que s’havien de superar. Aquest tipus d’enfocament unilateral, 

basat únicament en la masculinitat tradicional, va rebre el nom d’androcentrisme 

pel fet de centrar tots els coneixements considerats científics i rellevants en el punt 

de vista de l’home arquetípic, –l’home com a mesura de totes les coses– i relegar a 

la insignificància qualsevol experiència o saber desenvolupat majoritàriament per 

les dones. 

 

Així, el nou model d’escola coeducativa pretén superar el sexisme i 

l’androcentrisme adoptant els mecanismes que es creguin més oportuns per 

avançar cap a un enfocament equitatiu dels continguts, dels mètodes, del 

llenguatge, de les relacions, de l’organització i de tota la dinàmica generada en la 

pràctica educativa. 

 

En aquesta tasca no partim de zero, les iniciatives individuals de determinats sectors 

del professorat, portades a terme des de fa anys, encaminades a avançar cap a la 

coeducació, poden servir de referent per assolir la plena normalització a través del 

desenvolupament d’accions que atenguin la realitat del centre en la seva 

globalitat. 

 

Per què posar la coeducació al centre de l’Institut?  

Per què actuar per canviar els rols femenins i masculins com a tasca escolar?  

 

Perquè segons les dades i els estudis sobre el tema els rols de gènere (els  

estereotips interioritzats de ser noi o noia, és a dir, el que tècnicament  s’anomena 

identitat de gènere) és el factor més explicatiu (juntament amb la  classe social) de 

dos ítems claus a l’educació:   
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- el fracàs o èxit escolar  

- la conducta a les aules  

 

En contra del que es creu no es pot incrementar significativament l’èxit escolar, ni 

la bona conducta si no es fa un treball previ de coeducació amb objectius  escrits 

per a cada cicle i diferenciats per noies i per nois.  

Per tant, posar al centre del debat educatiu la coeducació és obtenir eines i 

respostes per tal de incrementar l’èxit acadèmic i el bon ambient a l’escola.   

 

Aquest projecte de Coeducació s’inclou dins del PEC igual que altres  programes 

que es duen a terme al centre (Agenda 21, el de Mediació…) i és necessària la 

seva realització ja que al PEC i dintre dels trets d’identitat del centre s’inclou la 

Coeducació com un punt molt important. 

 

A l’Institut ja s’han realitzat experiències prèvies relacionades amb la coeducació 

sense comptar, però, amb cap programa. Es per aquest motiu que amb aquest 

document pretenem posar ordre a les accions que puguem anar realitzant. 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

A) OBJECTIUS: 

 Educar i garantir la igualtat d’oportunitats sense discriminació de generes. 

 Inculcar el respecte entre les persones. 

 Tractar sense estereotips actitudinals i aptitudinals a cap membre de la 

comunitat educativa.  

 Observar i corregir la retolació i el llenguatge utilitzat en les comunicacions 

del centre. 

 Treure de l’oblit les dones en els temes curriculars. 

 Seguir incloent a les noies al model cultural més valorat  actualment, en 

especial els tècnics on encara són poques.   

 Reduir l’androcentrisme de l’educació en totes les àrees: des de 

matemàtiques fins a educació física i anglès... i, és clar, passant pels espais 

no regulats: pati, passadissos, vestuaris, menjador...  

  Aconseguir que les noies ocupin el centre escolar, l’imaginari i el  físic i real 

en igualtat amb els nois.   

 Aconseguir que els nois visquin una masculinitat no masclista, ni  

androcèntrica i es reconciliïn amb el coneixement i l’estudi com un  valor 

masculí. Que els nois incorporin, dins la seva masculinitat, valors 

tradicionalment femenins: la cura, la responsabilitat, l’ordre, l’amistat, el 
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coneixement-gestió-expressió de sentiments, la no violència...   

 Proposen que la feina de la coeducació és esborrar els límits que 

tradicionalment han marcat els gèneres, per tal que homes i dones puguin 

escollir lliurement els seus comportaments, valors i formes de vida.  

 

B) ASPECTES A DESENVOLUPAR: 

 Dins de tutoria reservar una part per treballar aspectes coeducatius. 

 Animar el professorat i l’alumnat a dur a terme treballs de recerca relacionats 

amb les dones a batxillerat. 

 Realitzar activitats en dates concretes: 8 de març, Dia de la dona 

treballadora. 

 A diferents assignatures o àrees motivar el professorat perquè incloguin el 

paper de les dones en el currículum. 

 Fer un seguiment del llenguatge de les comunicacions internes i externes. 

 Observació d’aules passadissos, menjador i pati. 

  

C) COL·LECTIUS QUE PARTICIPEN: 

 

  Per poder realitzar aquest projecte és necessària la implicació de tota la 

comunitat educativa: 

 La col·laboració dels/les tutors/es i de coordinació pedagògica per poder 

realitzar i dur a terme  el dossier de tutoria. 

 Participació del professorat i col·laboració i assessorament de la Regidoria de 

la Dona i del Centre Dolors Piera de la UDL (han mostrat molt d’interès) per 

dur a terme els treballs de recerca. 

 Per a les activitats en dates concretes, hi participarà el Departament de 

Socials, coordinació d’activitats, l’AMPA i la resta de la comunitat que hi 

vulgui participar. 

 Pel que fa al llenguatge de les comunicacions és necessària la implicació de 

la persona responsable de la coordinació LIC del centre. 

 

D)ALUMNAT PARTICIPANT: 

 Tots els grups pel que fa a activitats de tutoria i  a activitats en dates 

concretes. 

 Alumnat  de Batxillerat (treballs de recerca). 
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 Alumnat de Cicles formatius.  

 

E)PROPOSTA DE DESENVOLUPAMENT: 

 

CURS COL·LECTIUS QUE PARTICIPEN ACCIONS 

1r ESO Tutors/es, alumnat, coordinació 

pedagògica i responsable de 

coeducació. 

Visualització de la 

pel·lícula Quiero ser como 

Beckam  i treball de reflexió 

posterior. 

Dossier tutoria. 

2n ESO Tutors/es,alumnat, coordinació 

pedagògica i responsable de 

coeducació. 

Visualització de la 

pel·lícula Billy Elliot i treball 

de reflexió posterior. 

Dossier tutoria. 

Treball en prosocialitat. 

3r ESO Tutors/es, alumnat, coordinació 

pedagògica i responsable de 

coeducació. 

Visualització de la 

pel·lícula Whale Rider i 

treball de reflexió posterior. 

Treball en prosocialitat. 

4t ESO Tutors/es, alumnat, coordinació 

pedagògica i responsable de 

coeducació. 

Visualització de la 

pel·lícula Las mujeres de 

verdad tienen curvas i 

treball de reflexió posterior. 

Visita al Centre Dolors Piera 

i realització de tallers. 

1rBatxillerat Tutors/es, alumnat, coordinació 

pedagògica i responsable de 

coeducació. 

Visualització de la 

pel·lícula Hèctor o Osama i 

treball de reflexió posterior. 

Visita Centre Dolors Piera. 

2n Batxillerat Tutors/es, alumnat, coordinació 

pedagògica i responsable de 

coeducació. 

Visualització de la 

pel·lícula Te doy mis 

ojos, Pan i Rosas o Maria 

llena eres de gracia i treball 

de reflexió posterior. 
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F) TEMPORITZACIÓ: 

Aquest projecte està pensat per a realitzar-se al llarg dels cursos 2011-15. Hi ha 

activitats que es realitzaran al llarg de tot el curs i d’altres tindran dates concretes. 

Igualment es concreten algunes activitats però altres aniran sortin més endavant. 

 A finals del curs 2011/12 en la reunió de tutors i tutores de treballs de recerca 

s’informarà de la importància d’investigar temes relacionats amb dones i de 

l’assessorament de la Regidoria de la Dona. 

 En la setmana  del 8 de març de 2013, els/les tutors/es de tots els grups 

visualitzaran una pel·lícula i després realitzaran un dossier. 

 El 25 de novembre de 2012 es realitzaran activitats sobre la “Violència vers les 

dones”  i el 8 de març de 2013 sobre temes relacionats amb l’àmbit femení. 

 Al llarg del curs la persona encarregada (LIC) realitzarà la correcció de les 

circulars del centre. 

 

G) MÈTODE: 

 

Mitjançant el treballs programats es pretén anar treballant el canvi de valors 

preestablerts com a una part important per a garantir l’èxit escolar.  

 

H) CRITERIS I INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

 

L’avaluació serà contínua, el projecte s’avaluarà al llarg del curs observant si s’han 

anat realitzant les activitats programades i s’han aconseguit complir els objectius. 

Al llarg del procés es plantejaran noves propostes o estratègies per reconduir allò 

que no funciona. 

El seguiment el portarà a terme la persona encarregada de la coeducació i la 

valorarà el Consell Escolar. 
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ANNEX IV: PLA D’ACOLLIDA  
 

INTRODUCCIÓ 

 

El Pla d’acollida del centre pretén, tal com marca la normativa de 

començament de curs, reflectir un conjunt d’actuacions que permeti la 

incorporació de tot l’alumnat a la vida i a la dinàmica ordinària del centre. 

També inclou un protocol específic per a alumnat nouvingut o amb risc 

d’exclusió social. Es tracta d’oferir una resposta educativa coherent a partir 

d’una avaluació de les necessitats de l’alumnat i una planificació dels recursos 

necessaris per garantir la igualtat d’oportunitats en la consecució de l’èxit 

escolar.  

 

Amb la seva elaboració es pretén donar respostes alternatives, les quals no 

s’han d’entendre mai com a models exclusius-  a les diferents necessitats de tot 

l’alumnat del centre. El material d’acollida és bàsic, flexible i obert; de manera 

que es podrà revisar i ampliar o modificar  periòdicament. 

 

L’INS Joan Oró vetllarà pel foment de la cultura del diàleg i la convivència en 

tota la comunitat educativa de manera que tot l’alumnat desenvolupi les 

aptituds i les actituds que els capaciten per viure en una societat cada cop més 

multicultural i multilingüe. 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PLA D’ACOLLIDA I INTEGRACIÓ 

 

1.Facilitar la incorporació dels alumnes nous a la vida del centre en un marc de 

respecte mutu. 

 

2.Assegurar el coneixement del món cultural en què ara viuen. 

 

3.Afavorir la cohesió social introduint l’alumne en el coneixement i l’ús de la 

llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

 

4.Promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de 

marginació i ajudar-los a aconseguir l’èxit escolar. 
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PROCEDIMENT EN L’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT 

 

Procediment en l’acollida de l’alumnat dins el termini de preinscripció i 

matriculació . 
 

 Previ inici del curs escolar 

 
Actuacions Temporització Responsable/s 

 

Jornada de portes obertes Febrer 

Equip directiu i claustre de 

professors. 

Principi de juny Traspàs amb els centres 

adscrits dels alumnes 

matriculats 

Coordinadora pedagògica i 

coordinadora d’ESO. 

Entrevista individual amb les 

famílies noves al centre 

(recollida de dades) 

Final de juny-principi de 

juliol 

Coordinació pedagògica 

 

 Iniciat el curs acadèmic 

 
Actuacions Temporització Responsable/s 

Traspàs d’informació sobre 

l’alumnat als tutors (entrevista 

amb la família i informes de l’EAP) 

Primera quinzena de 

setembre  

Coordinació pedagògica i 

tutors 

 

Acollida inicial:  

*benvinguda general del Director  

*presentació grups/tutors  

*ubicació a l’aula  

*recorregut orientatiu pel centre 

*jocs de socialització 

 

1r dia de classe Equip directiu 

Tutors/es 

Tutor/a de l’Aula d’acollida 

Avaluació inicial de les àrees 

instrumentals (llengua catalana, 

llengua castellana, matemàtiques 

i de llengua estrangera) per tal de 

fer la distribució en grups flexibles i 

la detecció dels alumnes NEE 

 

 

 

* Els alumnes nouvinguts realitzen 

també unes proves de 

coneixements  de la seva  llengua 

materna, de matemàtiques i del 

domini de l’alfabet llatí. (Aquestes 

proves estan dissenyades per la 

Subdirecció LIC)   

2n dia de classe Equip docent 

 

 

Comissió d’atenció a la 

diversitat 

Professor/a de pedagogia 

terapèutica 

Representant de l’EAP al centre 

 

 

Tutor/a de l’ Aula d’acollida 
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Elaboració dels PII (alumnes d’AA  

incorporats a l’aula ordinària) i de 

les adaptacions curriculars 

(alumnes amb NEE) 

Primer mes de curs Departament/Seminaris 

Professors de pedagogia 

terapèutica 

Representant de l’EAP al centre 

Assessor/a LIC 

Coordinació pedagògica 

Coordinador/a LIC 

Tutor/a aula d’acollida 

Comissió d’atenció a la 

diversitat 

Reunió general d’inici de curs Principi d’octubre Equip directiu, tutors i equip 

docent 

Procediment en l’acollida de l’alumnat fora del termini de preinscripció i 

matriculació . 
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Actuacions Responsable/s 

Recollida d’informació i documentació ( EAP, CEIP) Coordinació pedagògica 

 

Entrevista amb la família 

*Intervenció d’un mediador cultural  o traductor, si cal. 

Coordinació pedagògica 

 

Traspàs de la informació a l’equip docent Coordinació pedagògica 

 

Lliurament de material i  d’informació acadèmica i 

organitzativa. 

 

 * En el cas de tractar-se d’un alumne d’origen estranger 

se li facilitarà tota aquesta informació en la seva pròpia 

llengua o bilingüe.(v. carpeta d’annexos) 

 

Coordinació pedagògica 

Tutors/es 

 

 

Tutor/a d’aula d’acollida 

Assignació del grup classe  

 

* Assignació a l’aula d’ acollida i grup classe 

Coordinació pedagògica  

Tutors/es del nivell 

Tutor/a d’Aula d’acollida 

 

Comissió d’ atenció a la diversitat 

Presentació al grup 

 

* Presentació a l’Aula d’acollida i grup classe 

 

Coordinació pedagògica  

Tutor/a  del curs 

Tutor/a de l’aula d’acollida 

 

Comunicat intern d’informació de la nova incorporació 

a tot l’equip docent, 

Coordinació pedagògica 

Avaluació inicial de les àrees instrumentals (llengua 

catalana, llengua castellana, matemàtiques i de llengua 

estrangera) per tal de fer la distribució en grups flexibles i 

la detecció dels alumnes NEE 

 

 

 

 

 

* Els alumnes nouvinguts realitzen també unes proves de 

coneixements  de la seva  llengua materna, de 

matemàtiques i del domini de l’alfabet llatí . (Aquestes 

proves estan dissenyades per la Subdirecció LIC) 

 

Equip docent (professors/es de la 

matèria) 

 

 

Comissió d’atenció a la diversitat 

Representant de l’EAP al centre 

 

Professor/a de pedagogia terapèutica 

 

Tutor/a d’ Aula d’ acollida 

Elaboració dels PII (d’alumnes d’AA incorporats a l’aula 

ordinària) i de les adaptacions curriculars (alumnes amb 

NEE) 

Departament/Seminaris 

Professors de pedagogia terapèutica 

Representant de l’EAP al centre 

Assessor/a LIC 

Coordinació pedagògica 

Coordinador/a LIC 

Tutor/a aula d’acollida 

Comissió d’atenció a la diversitat 
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AULA D’ACOLLIDA DE L’INS JOAN ORÓ 

L'aula d'acollida és una eina de treball més de la qual disposa el centre per a 

l'atenció a la diversitat. Aquesta  es va implementar a l'IES Joan Oró el curs 2004-

2005 a l'empara del Pla per a  la Llengua i la Cohesió Social (1) del 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 

(2) Objectius específics: 

a. Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un 

projecte plurilingüe. 

b. Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat, la 

solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures, en un 

marc de diàleg i convivència. 

c. Promoure i crear les condicions per garantir la igualtat 

d’oportunitats .  

L’aula d’acollida no és només un espai físic, sinó  un marc de referència i un 

entorn de treball obert dins el centre educatiu que facilita l’atenció immediata i 

més adequada de l’alumnat nouvingut i que ajuda el professorat davant els 

nous reptes educatius. 

Per a l’articulació i funcionament de l’ aula d’acollida cal el desplegament d’un 

conjunt d’estratègies  que el mateix centre gestiona amb una certa autonomia: 

 Nomenament d’un tutor/d’una tutora d’acollida. 

 La gestió del temps curricular de l’alumnat per a l’aprenentatge intensiu 

de la llengua. (Vetllant sempre per tal que aquest no interfereixi en 

aquelles matèries que faciliten el procés de socialització de l’alumne/a). 

 L’establiment de pautes per al professorat de les diferents àrees que 

permetin reforçar el procés d’enriquiment lingüístic i cultural. 

 L’avaluació inicial que permetrà el disseny de programacions adaptades i 

dels Plans individuals intensius. 

 El seguiment dels alumnes i l’acció tutorial que garanteixi la coordinació 

amb l’equip docent i la incorporació progressiva de l’alumne/a a l’aula 

ordinària. 

 La comunicació i la coordinació amb la família i amb els serveis externs 

que permetin establir lligams de col·laboració. 

  La coordinació  de tots els docents implicats. 

 

L’objectiu principal de l'aula és l'acollida de l’alumnat nouvingut, tant pel que fa 

a l’aprenentatge de la llengua vehicular, el català, com a aspectes de 

caràcter pedagògic i d’integració social i cultural.  
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Objectius específics de l'aula d'acollida : 

 

1.- L’aprenentatge de la llengua catalana nivell A2. Es tracta que els alumnes 

que assisteixen a l’aula puguin assolir un nivell bàsic de comprensió i expressió 

en llengua catalana (oral i escrita) per tal d’afavorir la  incorporació  progressiva 

de l’alumne/a a l’aula ordinària  i així poder seguir  al nostre sistema educatiu  

amb més garanties d’èxit. 

 

2.- Reforç pedagògic. Es tracta que els alumnes desenvolupin capacitats 

cognitives que van més enllà de l’ús  acadèmic i quotidià de la llengua. A partir 

de l’avaluació inicial es fa una detecció de necessitats i un diagnòstic que 

permet derivar l’alumne cap als diferents recursos pedagògics de què disposa 

el centre (professor/a de pedagogia terapèutica, EAP, logopeda…); per tal de 

potenciar  i fomentar l’adquisició d’aquestes capacitats cognitives a través dels 

reforços o de suports tant en llengua com en altres matèries. 

 

3.- Cohesió social. Facilitar el coneixement de l’entorn social i educatiu en el 

qual els alumnes s’acaben d’integrar.  

 

ORGANITZACIÓ 

 

Els horaris d’assistència a l'aula d'acollida es combinen amb els d’assistència a  

l'aula ordinària. Això vol dir que, tenint en compte les necessitats lingüístiques i 

educatives dels alumnes, aquests surten de 3 a 18 hores, aproximadament, de 

l'aula ordinària per assistir a l’aula d'acollida. Lloc on   realitzen un aprenentatge 

intensiu de la llengua , el qual els  ha de permetre l’accés al currículum comú. 

D’altra banda es garanteix el procés de socialització de l’alumne/a, i s’evita així 

l’ exclusió, amb la seva assistència a l’aula en un nombre considerable d’hores: 

tutoria, variables, música, visual i plàstica, educació física i alternativa a la 

religió.   A més, segons la seva procedència, es respecta el coneixement 

d’altres llengües i se’ls permet assistir amb el grup ordinari a les matèries de 

llengua castellana (el cas dels castellanoparlants), de llengua francesa (en el 

cas d’alguns alumnes provinents del Marroc)  i de llengua anglesa (en el cas 

d’aquells alumnes que en tenen un cert domini per ésser també 2ª llengua en el 

seu país). 

Un cop feta la 1ª avaluació trimestral s’aplica la incorporació progressiva de 

l’alumne/a a l’aula ordinària – sempre, és clar, que els seus progressos en el 

domini de la llengua catalana així ho permetin. En principi s'afavoreix 

l’assistència a totes aquelles matèries en les quals pugui desenvolupar 

competències pràctiques i procedimentals: matemàtiques, tecnologia… 
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I així successivament en el 2n i 3r trimestre. L’objectiu és integrar l’alumne/a 

progressivament en els aprenentatges de les diferents àrees del currículum.  

Aquesta incorporació progressiva al grup ordinari es fa sempre sota la supervisió 

i aprovació  de la Comissió d’atenció a la diversistat  i prèvia Junta d’avaluació 

de l’equip docent  que atén l’aula d’acollida. 

De manera que, després de cada avaluació, l’alumne/a de l’aula d’acollida 

pot seguir tres itineraris diferents: 

* Si no fa gaires progressos en el  coneixement de llengua catalana. Continua la 

seva assistència a l’aula d’acollida en un nombre considerable d’hores. 

*  L’alumne/a fa   uns avenços importants  en l’aprenentatge de la llengua. 

Segueix una incorporació progressiva a l’aula ordinària. Atenent sempre els 

criteris d’incorporació establerts  abans ja  esmentats. 

* L’alumne/a  té l’aprenentatge  de la llengua pràcticament assolit i en fa un ús 

important: 

* Supera una prova del nivell A2. Els resultats de la qual s’afegeixen 

a l’observació i seguiment del seu progrés a l’AA. Aleshores 

s’incorpora definitivament a l’aula ordinària. 

* Té algunes mancances per poder seguir la classe de llengua 

catalana, gairebé sempre perquè es troba en un curs avançat i, a 

més, la prova de nivell s’ha d’acabar de consolidar. Aleshores fa un 

reforç de llengua catalana  de 3 hores a l’aula d’acollida. 

(Tot això es troba desplegat en l’organigrama” Procediment curricular dels 

alumnes nouvinguts”) 

Pel que fa a l’organització pròpia de l’aula, els alumnes s’agrupen en tres nivells 

de competència lingüística, independentment del curs de l'ESO que estiguin 

cursant: 

Nivell 0: Alumnes nouvinguts que no tenen cap coneixement de  la llengua 

catalana. I aquí cal distingir també els que tenen el mateix alfabet i els que no. 

Nivell 1: Alumnes que barregen el català amb la seva llengua materna, 

normalment el castellà. 
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Nivell 2: Alumnes que, tot i tenir un coneixement bàsic del català i una 

comprensió oral satisfactòria, han de perfeccionar alguns aspectes lingüístics i 

adquirir terminologia pròpia del llenguatge acadèmic. 

Aquesta estructuració per nivells de competència no significa, però que els 

alumnes s'agrupin per nivells o per cursos en l'horari lectiu, sinó que durant una 

mateixa hora a l'aula d'acollida poden assistir alumnes de diferents nivells i 

cursos. D'aquesta manera el que es fa és adaptar l’activitat que s'està treballant 

a l'aula a cadascun dels nivells o bé proposar activitats diverses a cadascun 

dels grups esmentats. Tenint en compte, no només el nivell de coneixement de 

la llengua, sinó també el curs i l’edat de l’alumne; la qual cosa  requereix 

l’aplicació de  metodologies molt diferents. 

Cal dir també, que l’aula d’acollida de l’INS Joan Oró funciona 30 hores a la 

setmana. I que, per tant, és un espai físic obert del qual entren i surten alumnes 

contínuament cada hora lectiva. En el seu funcionament estan implicats, 

normalment, tres o més professors, depenent de la disponibilitat anual de la 

plantilla: el tutor/la tutora de l’aula d’acollida, un/a professor/a de diversitat  

(que completa les hores de llengua catalana), i un o dos professors/es de 2ª 

llengua (anglès/francès).  A més, quan ha estat possible per disponibilitat de 

plantilla hi ha intervingut un professor de l’àrea de matemàtiques i/o ciències; 

fet molt positiu ja que ha permès l’anticipació de continguts acadèmics 

preveient la futura incorporació de l’alumne/a a l’aula ordinària.  

Paral·lelament a aquesta tasca del professorat de l’aula d’acollida, cal 

destacar la intervenció del professor de pedagogia terapèutica per a aquells 

alumnes nouvinguts que presenten necessitats educatives especials. I també la 

col·laboració i coordinació del tutor/a de l’aula d’acollida amb i el/la 

responsable  de l’EAP al centre. 

 

 

METODOLOGIA I ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE 

La metodologia a l'aula d’acollida  és força activa. Es tracta d’elaborar un pla 

de treball intensiu, força individualitzat, per garantir l’aprenentatge de la 

llengua, l’accés al currículum comú i els processos de socialització. 

El marc de referència inicial d’aquest aprenentatge és el nivell llindar. Per tant, 

es treballen les quatre competències de la llengua:comprensió oral, comprensió 

escrita, expressió oral i expressió escrita. I totes les activitats es dissenyen tenint 

en compte:  

 els coneixements previs de l’alumne/a 

 el ritme d’aprenentatge de cada alumne/a 
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 l’autonomia  de l’alumne/a (és a dir, la necessitat de rebre molta o poca 

informació a l’hora de dur a terme una tasca) 

 les habilitats d’aprenentatge de cada alumne/a (el domini de mètodes i 

tècniques d’estudi i d’estratègies generals de resolució) 

 la modalitat d’interacció que té l’alumne/a a l’hora d’establir relacions 

de treballs (participatiu, cooperatiu, solitari...) 

 les diferents possibilitats d’agrupament dels alumnes.  

Normalment la classe s'organitza entorn una tasca o un eix temàtic, que pot 

durar una o més hores, i  que permet exercitar les quatre competències 

esmentades.  A més, sovint les activitats es reforcen mitjançant jocs que 

permeten consolidar els coneixements adquirits d'una manera més lúdica, o, si 

més no, fer-ne una projecció d’ús  al carrer en l’activitat quotidiana. 

Per tal de poder realitzar totes aquestes activitats l’aula disposa d’indrets 

acotats o àmbits de treball que permeten l’aplicació d’estratègies 

metodològiques molt variades: 

 racons (normalment per nivell o curs): fomenten l’autonomia 

 pla de treball individualitzat: permet treballar aspectes del currículum 

seguint el ritme i les competències de cada alumne. 

 tallers a l’entorn d’un eix temàtic: permet la interdisciplinarietat 

(matemàtiques, visual i plàstica, llengua... ) 

 treball per parelles. Permet sumar esforços i recursos per aconseguir un 

objectiu únic 

 grups cooperatius: fomenten la socialització  

... 

Les orientacions metodològiques establertes, que permeten un bon 

desenvolupament de l’hora lectiva i que tots els professors de l’aula d’acollida 

han de tenir en compte, són: 

 mantenir una actitud càlida i afectuosa cap a l’alumne 

 donar un referents clars: horaris, pautes, normes... 

 ajudar-los a situar en l’espai i en el temps 

 fer una  valoració diagnòstica i una detecció ajustada de necessitats 

 parlar a poc a poc i amb frases ben estructurades 

 parlar directament a l’alumne/a per tal que capti el nostre interès malgrat 

que ell/a no ens pugui entendre 

 repetir les explicacions sempre que sigui necessari 

 aportar-li la informació amb el suport d’altres llenguatges 
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 activar estratègies conversacionals i correctives i afavorir-ne la seva 

participació 

LA COORDINACIÓ DEL TUTOR/AULA D’ACOLLIDA AMB: 

Objectiu marc: 

* Preveure la tutorització efectiva, vetllant pels aspectes afectius, emocionals , 

relacionals i acadèmics. 

La família: 

* jornada de portes obertes 

* reunió informativa d’inici de curs 

* tutories individuals amb la família: ordinàries i extraordinàries, segons     les 

necessitats 

* traspàs d’informació continuada  del progrés de l’alumne/a a través de 

comunicats extraordinaris o dels butlletins de notes 

Els tutors/les tutores del grup ordinari: 

A més a més d’un intercanvi continuat d’informació i de seguiment de 

l’alumne/a, ambdós realitzen una tutoria compartida en: 

* reunió informativa d’inici de curs 

* tutories individuals amb la família 

* juntes d’avaluació 

El psicòleg / la psicòloga de l’EAP: 

*reunions quinzenals de la Comissió d’atenció a la diversitat 

L’assessor/a LIC: 

* col·laboració a l’aula d’acollida (aportació de materials, orientació i 

intervenció a l’AA...) 

* assessorament en l’elaboració de documents (PII, Pla d’acollida...) 
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El/La coordinador/a LIC del centre: 

* reunions d’aplicació del Pla d’acollida de centre, seguiment i avaluació 

* trobades d’elaboració, seguiment i avaluació dels Plans individuals intensius 

* intercanvi d’informació de les  incorporacions progressives dels alumnes  a 

l’aula ordinària 

* intercanvi d’informació de les noves incorporacions d’alumnes a l’aula 

d’acollida 

La resta de l’equip docent: 

* reunions de tutors 

* reunions de cicle 

* reunions d’equip docent 

* juntes d’avaluació 

* intercanvi i traspàs d’informació,  de materials  curriculars i criteris 

metodològics per afavorir la incorporació i  la integració de l’alumne/a a l’aula 

ordinària  

* detecció de necessitats i activitats de formació de la comunitat educativa (Ex. 

Seminari de formació de l’ Aula d’acollida al centre acollidor) 

L’alumnat 

* mediació com a mecanisme de resolució de conflictes 

* tutoria entre iguals (  a l’inici de curs es demana a un/a alumne/a del grup 

ordinari que faci, voluntàriament,  de guia i de protector de l’alumne/a 

nouvingut/uda durant un temps prudencial per tal d’ajudar-lo en aquesta 

acollida inicial i en la seva incorporació al nostre sistema educatiu). Quan un/a 

alumne/a nouvingut/uda s’incorpora al nostre sistema educatiu ja començat el 

curs, rep el mateix tracte. 

*assignació d’alumnes guia (quan l’¡alumne/a s’incorpora a l’aula ordinària, el 

tutor/la tutora de l’aula d’acollida parla amb el/la professor/a de l’àrea i li 

demana que assigni un/a alumne/a del grup classe perquè ajudi i guiï 

l’alumne/a de l’aula d’acollida en aquest aprenentatge)  
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* conscienciació  i campanya  per al voluntariat lingüístic que permetrà que 

l’alumne/a  nouvingut/uda no vegi l’aprenentatge de la llengua catalana com 

un fet aïllat i simplement acadèmic.  Es tracta de fomentar entre tot l’alumnat 

pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per tal de garantir la 

igualtat d’oportunitats. 

* assignació d’alumnes vetlladors de les diferents responsabilitats de l’aula o el 

centre  

El/La tècnic/a en integració social (TIS): 

- Alumnes que assisteixen al Taller d’estudi assistit (dimecres i dijous a la tarda): 

control d’assistència, assignació de tasques i matèries de treball i reforç, i 

enllaç amb la resta de docents. 

 

AVALUACIÓ I PROMOCIÓ 

 Avaluació inicial.  

L’alumne/a nouvingut/uda realitza unes proves inicials de llengua i de 

matemàtiques en la seva  llengua familiar o d’escolarització. Aquestes 

proves ens arriben a través de l’assessor/a LIC del centre. Amb elles es pot 

determinar el grau d’escolarització de l’alumne i el seu nivell acadèmic, a 

més de poder comprovar el coneixement que tenen de l’alfabet llatí. 

Després l’equip docent decideix si pot adscriure l’alumne/a a alguna matèria 

amb el grup ordinari (Ex. matemàtiques, llengua castellana, 2a llengua). Si la 

matèria a la qual s’adscriu des de bon principi és una instrumental, se li passa 

una segona avaluació inicial per adjudicar-li el grup flexible on haurà d’anar. 

A banda d’això, sempre que l’alumne/a s’incorpora a l’aula ordinària realitza 

una prova per determinar quin és el seu nivell acadèmic i quins coneixements 

té de la matèria. 

 Avaluació trimestral. (1a, 2a i 3a) 

L’alumne realitza proves periòdiques on ha de demostrar quins són els seus 

progressos en el domini de les quatre habilitats lingüístiques: comprensió oral i  

escrita, expressió oral i escrita. La nota final d’avaluació és   sumativa (a partir 

d’uns mínims que permeten compensar el domini de cada habilitat)  i té  molt 

en compte l’actitud i la predisposició al treball de l’alumne/a. 
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El tutor/la tutora de l’aula d’acollida elabora un butlletí en el qual informa, 

detalladament, els pares de quin és l’estat d’aprenentatge o dels progressos 

que fa el seu fill/ la seva filla  en cadascuna d’aquestes habilitats lingüístiques. 

Aquest butlletí s’adjunta el de l’aula ordinari i s’acompanya, si cal , d’una nota 

informativa. 

 Avaluació de promoció a l’aula ordinària. 

Si el tutor/la tutora  de l’aula d’acollida creu que els progressos de l’alumne són 

molt considerables, proposa, en una de les juntes d’avaluació i prèvia consulta 

a la Comissió d’atenció a la diversitat, el traspàs definitiu de l’alumne/a a l’aula 

ordinària.  

Aquest traspàs queda consolidat amb la realització d’una prova de llengua 

catalana per part de l’alumne/a. És una prova de nivell, no de mínims, que 

garanteix que l’alumne/a té un domini important de la llengua i que pot seguir 

ja les classes amb una certa normalitat; la qual cosa no vol dir que no necessiti 

adaptacions o reforços (Plans individuals intensius o alguna Adaptació 

curricular). 

 Crèdit de síntesis, es realitza al mateix moment que la resta de la classe. A 

primer cicle està vinculat als projectes que es realitzin. 

 Avaluació final. 

La Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social tramet al centre, durant el 

mes de juny, unes proves finals que han de realitzar tots els/les  alumnes  que 

han passat per l’aula d’acollida. En aquestes proves es demana que l’alumne/a 

demostri quin és el domini que ha adquirit de les quatre habilitats lingüístiques. 

Per al tutor/ la tutora aquestes proves serveixen per indicar-li si l’alumne ha 

superat o no el seu pas per l’aula d’acollida. Un cop revisades totes les proves, 

els resultats són lliurats a la mateixa Subdirecció que en fa el seu propi ús i la 

seva anàlisi. 

 Promoció de curs. 

El pas d’un/a alumne/a de curs no queda determinat pel resultat de les proves 

de la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social ni pel fet que un/a 

alumne/a hagi estat més o menys temps a l’aula d’acollida; la qual cosa voldria 

dir que ha pogut cursar més o menys assignatures amb normalitat. Ans al 

contrari, la promoció  de nivell respon a una decisió presa per l’equip docent 

que intervé en  l’aula d’acollida, el qual avalua les capacitats, habilitats i 

possibilitats acadèmiques que té l’alumne/a de seguir amb certa normalitat o 

no el  nivell següent. Aleshores  deriva la seva proposta a la Comissió d’ atenció 

a la diversitat que és qui consensua i admet la promoció  o no. 
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* Juntes  avaluació 

-  Junta de preavaluació (mes d’octubre/novembre). S’informa els pares de 

quin és l’estat acadèmic i actitudinal del seu fill/ la seva filla fins aleshores; 

moment en el qual encara pot rectificar conductes i aprenentatges. 

- Avaluacions trimestrals (1a, 2a i 3a ). El tutor/ la tutora de l’aula d’acollida 

convoca una Junta d’avaluació extraordinària   on assisteixen tots els 

professors de l’Aula d’acollida. Després amb les dades i els informes obtinguts 

assisteix també a les juntes d’avaluació ordinàries de tots els cursos on hi ha 

alumnes de l’aula d’acollida i allí exerceix una doble tasca: com a cotutor/a 

d’aquests alumnes i com a professora d’àrea. 

- Avaluació final. Segueix la mateixa dinàmica que les avaluacions trimestrals, 

però es comenten i es consensuen  i , si cal, s’aproven les promocions de 

nivell o les repeticions de curs  que s’han parlat prèviament en una  junta  de 

la Comissió d’atenció a la diversitat. 
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PROCEDIMENT D’ACOLLIDA D’ALUMNES 
NOUVINGUTS 

Alumne/a 
nouvingut/uda 

Secretaria 
Matriculació 

(assignació provisional de curs) 

 Impresos matrícula 

 Informació sobre el 
sistema educatiu català 

Full de recollida de dades personals 
(Entrevista amb coordinació pedagògica) 
(Traspàs de dades al tutor/a d’acollida)  

Ens hi podem 
entendre? 

Sol·licitud d’un traductor 
(s’ajorna la trobada) 

Coordinació Pedagògica 
Benvingut/da al centre  

NO 

SÍ 

TUTOR/A D’ACOLLIDA 
(Entrevista personal amb 

l’alumne/a i, si cal, amb els pares 
o responsables legals) 

ALUMNE/A 
Cal lliurar a l’alumne/a: 

 Calendari escolar 

 Horari personalitzat 

 Normes de convivència 

 Plànol orientatiu centre 

 Altres (segons convingui) 

EQUIP DOCENT 
Presentació: 

 Tutor/a de l’aula ordinària 

 Professors/es del grup classe 

 Companys/es de la classe 
(assignació de guia/acompanyant)  

Fa menys d’un o dos anys que està 
escolaritzat a Catalunya o té el nivell 

A2 de català? 

Avaluació inicial (Proves LIC) 

Disseny del PII: 
Coordinació Pedagògica 
Comissió d’Atenció a la Diversitat  
(tutor/a AA, coord. LIC, EAP, 
altres) 

NO SÍ 

Aula ordinària 
Aula d’acollida 

Reforç de llengua catalana 

Incorporació progressiva 
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PROCEDIMENT CURRICULAR DELS ALUMNES 
D’NOUVINGUTS 

Presentació de professors/es i alumnes de l’aula d’acollida 

 Educació física 

 Educació visual i plàstica 

 Música 

 Castellà (si és castellanoparlant) 

 Llengua estrangera (si en te coneixements 
previs) 

 Crèdit variable (si es considera oportú) 

 Tutoria 

Lliurament de material 

 Horari personalitzat 

 Calendari escolar 

 Normes de convivència 

 Carpeta, fitxes de treball 

 Llibre, si escau 

Supera el nivell establert de català? 
(Avaluació trimestral) 

Entrada  
a l’aula d’acollida 

 

 Explicació del funcionament de l’aula 
d’acollida 

 Explicació del seu horari i de les  
àrees que treballarà 

Passeig guiat per totes les instal·lacions del centre 
(lliurament d’un plànol orientatiu del centre) 

Inici classes 
 

Aula ordinària 

Llengua catalana 

Nivell 0 

Nivell 1 

Tutoria personal 

Aula d’acollida 

NO 

SÍ 
Aula d’acollida 

Llengua catalana 

Nivell 2 

Aula d’acollida 

i aula ordinària 

Aula ordinària 

Incorporació progressiva 

 Castellà (si és 
castellanoparlant) 

 Llengua estrangera 
(si en te 
coneixements previs) 

 Matemàtiques (si el 

Incorporació definitiva 

Proves de nivell de 
català (LIC) 
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PAP 

(Pla d’acollida del professorat nouvingut al centre) 
 

DELIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS I PROTOCOL D’ACTUACIONS 

 
RESPONSABLE ACTUACIÓ 

Equip directiu  

(director/a, cap d’estudis) 

Acollida institucional 

 Salutació 

 Lliurament del material d’acollida (carpeta 

personal informativa) 

 Presentació de l’equip directiu  

 Presentació dels coordinadors i dels professors 

de referència 

 

Coordinador/a pedagògic/a Projecte de centre 

 Trets definidors del centre 

 Documents institucionals 

 Projectes en funcionament 

 

Alumnat i tasca docent 

 Trets generals de l’alumnat 

 Característiques específiques  de grups i 

d’alumnes 

 Criteris metodològics generals 

 Plans individuals intensius i adaptacions 

curriculars que cal aplicar 

 Crèdit de síntesi. 

 Tutoria d’alumnes 

 Reunions d’equip docent 

 Criteris generals d’avaluació(cicle i etapa) 

 Presentació de l’equip docent 

 

 

Cap d’estudis Organització general 

 Organigrama: seminaris/departaments, cursos, 

etc 

 Horari de l’alumnat i del professorat 

 Calendari del curs 

 Criteris generals de funcionament 

 Llistes d’alumnat 

 Models de formularis: absències, comunicats 

de sortides, drets d’imatge, tasques de 

guàrdies, amonestacions, etc. 

 Funcionament dels plafons informatius de la 

sala de professors  

 Assignació d’un armari i d’una bústia de 

contacte. 

 

Secretari/ària Informació administrativa 
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Administratiu/va  Fitxa de dades personals 

 Lliurament d’una fotografia recent 

 Escrit d’incorporació als Serveis Territorials del 

Departament d’Educació 

 

 

Coordinador/a d’informàtica Pàgina Web del centre i Intranet 

 Presentació de les diverses utilitats de la pàgina 

web del centre, dels blocs i d’intranet 

(funcionament i gestió) 

 Clau d’accés al sistema 

 Característiques de les aules d’informàtica del 

centre, dels canons de les aules i de les 

diferents pantalles digitals de què disposa el 

nostre centre (funcionament, ocupació i 

gestió) 

 Funcionament de la intranet (control de faltes 

d’assistència, sistema d’informació de notes, 

d’incidències,etc.) 

 Sistema informàtic d’avaluació (entorn SAGA)  

 

 

 

 

 

 

 

Cap de seminari/ departament Àrea/Matèria 

 Presentació dels companys del 

seminari/departament 

 Assignació d’espai de treball i arxiu a 

prestatgeries 

 Hàbits de treball i de relació 

 Programacions i materials curriculars 

 Criteris metodològics  i d’avaluació 

consensuats 

 Organització i reunions departamentals i 

interdepartamentals 

 Material i recursos compartits de què disposa 

(criteris d’ús) 

 Funcionament de les fotocòpies i de 

l’assignació dels pressupostos 

 

Professor/a de referència Quotidianitat 

 Coneixença i convivència amb el professorat 

del centre 

 Activitats docents del dia a dia 

 Activitats específiques: sortides, intercanvis, etc 

 Concrecions del funcionament organitzatiu: 

guàrdies d’aula, de pati,etc 

 Criteris d’ús del material audiovisual i d’aules 

específiques (laboratoris, biblioteca,  aules 
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d’exàmens, pavelló…) 

 Recorregut per les diverses intal·lacions 

 Fotocòpies 

 Informació detallada de l’entorn: barri, 

comunicacions, aparcament, llocs de 

trobada… 

 I altres aspectes de detall pel que fa a la feina 

quotidiana 

 

 

 

CARPETA INFORMATIVA PER AL PROFESSORAT NOUVINGUT  

AL CENTRE 

 

PLA D’ACOLLIDA PER AL PROFESSORAT NOUVINGUT AL CENTRE 
 
Característiques del centre 

 

L'INS Joan Oró és un centre d'Educació Secundària que pertany i és finançat pel 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’hi 

imparteixen els estudis següents: 

 ESO 

 Batxillerat en les modalitats: Humanitats i Ciències Socials, Ciències i 

Tecnologia 

 Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats físicoesportives en 

el medi natural 

 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i 

Esportives 

 Ensenyaments de Règim Especial d’Esports (futbol, futbol sala, bàsquet, 

salvament i socorrisme) 

 Curs d’Accés als CFGS. 
 

El centre es troba dins la zona urbana de Lleida però no pertany directament a 

cap barri. Juntament amb els instituts veïns: l’INS Màrius Torres i l’INS Gili Gaya es 

conforma el Camp Escolar, que és un espai educatiu on cada institut té la seva 

vida interna pròpia però ja des del seu inici els alumnes comparteixen el pati, els 

horaris d’entrada i sortida al centre, entre d’altres. 

 

Horaris del centre 

 

En l’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i el Curs d’Accés es treballa en un règim de 

permanència d'horari intensiu (dins la franja de 8:30 a 15h) per facilitar el 

transport, l'estudi i les activitats extraescolars dels alumnes. Els Ensenyaments de 

Règim Especial d’Esports s’imparteixen en horari de tarda-nit i el nivell 1 i 2 

també en horari intensiu diürn.  
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En una setmana habitual el centre està obert :  

De 8 hores  a 22 hores (dilluns, dimarts i dijous) 

De 8 hores a 20 hores(dimecres) 

De 8 hores a 16 hores divendres 
 

Equip directiu: 

Directora    Emma Carreras 

Cap d’Estudis    Mercè Castillo  

Cap d’Estudis de FP  Jordi Rexach 

Cap d’Estudis Adjunt   Trini Castilla 

Coordinadora Pedagògica Gemma Mirmi 

Secretari    Alberto Garcia 

 

Plànols 

Per saber la ubicació de les aules, així com dels departaments o altres espais 

específics del centre consulteu els plànols en la intranet. 

 

Indicacions d’aules i serveis 

 

 BIBLIOTECA: Restarà oberta de dilluns a divendres de 10,30 a 14,00 hores 

per realitzar tasques de recerca, treball i estudi i servei de préstec. Així 

mateix serà un espai ofert als estudiants en les hores d’activitats 

extraescolars de 15:30 a 17h, sempre i quan hi hagi alumnat compromès 

en utilitzar-la. 

 CAFETERIA I MENJADOR: Es manté obert des de les 9,30 a 16 hores. Hi ha 

servei de menjador a diari per alumnes i professorat (cuina pròpia).  

 RECURSOS TIC:  Per treballar amb l’alumnat, el centre disposa de dues 

aules d’informàtica. A intranet hi haurà un calendari setmanal on es 

podrà reservar el seu ús. Cal demanar la clau a consergeria i retornar-la a 

l’acabar la classe. El seu funcionament s’especifica en l’annex 1. 

També trobareu pissarres digitals, canons i el seu equipament informàtic 

situades en totes les aules d’ESO i batxillerat, en aules de desdoblament i 

diferents aules-seminari.  

Les aules dels cicles de la família d’activitats físicoesportives i els 

laboratoris estan equipats amb canons i pantalles. 

 SALA D’ACTES: Hi ha un equip d’audiovisuals i megafonia utilitzats en els 

diversos actes, festes i esdeveniments del centre. 

 ASCENSOR: Si convé utilitzar-lo cal demanar la clau a consergeria perquè 

el seu ús és restringit. 

 Les aules s’obren amb la clau general que tindrà cada professor/a. Cal 

tancar-les a les hores del pati i a última hora del matí. 

 

Comunicació i organització 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

              INS JOAN ORÓ  

 
  149 

 

 

 TAQUILLA:  Cada professor/a tindrà una taquilla a la sala de professors per 

dipositar el seu material i per l’entrega de treballs dels alumnes. També 

s’hi dipositarà per la part superior, el correu que arribi al seu nom. 

 

 INTRANET: Es rebrà tota la informació de reunions de centre, notícies i 

servirà també com a eina per a la comunicació entre professorat, 

professorat i famílies/alumnat. També hi haurà l’agenda de centre, els 

documents i actes de les reunions. Es podrà fer la reserva de diferents 

espais. El professorat utilitzarà aquest mitjà per reflectir les faltes 

d’assistència i els retards de l’alumnat, els deures, el material i notes que 

reflecteixin el resultat de diferents ítems avaluatius creats. 

 

Guàrdies 

Les instruccions detallades per realitzar les guàrdies les trobareu a l’annex 2. 

 

 

Disciplina 

Sempre que es compleixi algunes de les faltes lleus o greus especificades 

s’aplicarà el procediment d’actuació següent: amb una falta greu o per 

acumulació de cinc faltes lleus, sempre amb el consentiment del corresponent 

tutor de grup, s’obrirà expedient disciplinari o es realitzarà “el procediment 

abreujat” en acord amb la família (consultar annex 3 ). 

 

Faltes d’assistència de l’alumnat 

 

A. Control de faltes d’assistència 

Els professors anotaran diàriament les faltes d’assistència de l’alumnat a la 

Intranet podent ser consultades tant pels pares com els tutors i equip directiu.   

Els tutors setmanalment faran un seguiment de tots els seus alumnes i, si és 

necessari, prendran les mesures que siguin adients a cada cas. 

 

B. Justificació de faltes d’assistència d’alumnes.  

 

1. Les faltes d’assistència dels/de les alumnes d’ESO s’hauran de justificar en 

un taló a l’efecte que es lliura a consergeria a tots els/les alumnes 

d’aquest nivell educatiu. Cal omplir totes les dades. 

 

Per justificar les faltes d’assistència als altres nivells educatius (Batxillerat i cicles 

formatius) solament s’acceptarà documents oficials (certificats mèdics, 

requeriments judicials,...). Les justificacions s’han de lliurar al seu tutor en el 

període màxim de SET DIES NATURALS després de produir-se la falta. Un cop 

passat aquest període no es recolliran o no es tindran en compte les 

justificacions. 
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2. És potestat del/de la tutor/a considerar la falta justificada o no. 

3. Segons està aprovat al Consell Escolar d’aquest Centre, les faltes 

d’assistència injustificades a classe tenen el següent tractament: 

 3 retards injustificats es converteixen en una falta d’assistència 

injustificada 

 5 faltes:     primer apercebiment per carta als pares comunicant-los-

hi que  equival a tenir una falta lleu 

 10 faltes:   segon apercebiment per carta als pares i conversa 

telefònica  amb els pares per part del tutor. 

 15 faltes:    tercer apercebiment per carta certificada als pares 

comunicant-los-hi que l’alumne/a té la tercera falta lleu, amb les 

conseqüències que d’aquesta se’n deriva. 

4. El sistema de gestió de faltes dels alumnes té per objecte mantenir els 

pares informats sobre les faltes d’assistència dels seus fills. 

 

Al batxillerat, en el moment que l’alumnat s’absenti més del 10% de les hores 

lectives sense justificar, se’l podrà donar de baixa. 

 

Al curs d’accés a grau superior (CAS) no es pot expedir el certificat si no s’ha 

assistit a un mínim del 80% de les hores lectives i la tutoria. 

 

A proposta de l’equip docent dels cicles de Grau Mitjà o Grau Superior, es 

podrà donar de baixa a un alumne a partir d’un 25% de faltes no justificades del 

total d’hores trimestrals. 

 

Al cicle de Grau Mitjà, l’alumnat que superi el 20% de faltes d’assistència 

injustificades a les hores lectives de cada crèdit del cicle haurà de realitzar 

exàmens especials d’aquells crèdits afectats per les faltes. Però si supera el 40% 

de faltes d’assistència injustificades a algun dels crèdits, l’alumne/a perdrà el 

dret a l’avaluació contínua en aquells crèdits on superi el % permès. Aleshores, 

s’haurà d’avaluar a la convocatòria final o extraordinària.  

 

Al cicle de Grau Superior, en el moment que un alumne/a s’absenti a més del 

25% de les hores lectives de qualsevol crèdit de forma injustificada (en qualsevol 

trimestre), perdrà el dret a aquesta avaluació contínua, i s’haurà de presentar a 

l’examen final ordinari. Així mateix, si un alumne/a s’absenta a més d’un 25% de 

les hores lectives anual de qualsevol crèdit de forma injustificada (encara que 

s’acumulin en un sol trimestre), perdrà el dret a l’avaluació contínua de tot el 

crèdit i s’haurà de presentar a l’examen final ordinari. 

 

A tots els cicles, si un alumne ha faltat més del 70% de cada crèdit, malgrat 

estiguin justificades, no es podrà presentar a l’examen d’aquest crèdit en 

qüestió, ja que els cicles són presencials. 
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PROTOCOL DE VAGUES 

 

S’ha de presentar un document amb més de 48 hores d’antelació a l’inici de la 

vaga on són imprescindibles els següents punts: 

- Qui convoca la vaga que es vol secundar? 

- Per quins motius? 

- Nom , cognoms, DNI, signatura de tots els alumnes que facin vaga i 

permís de la família que dóna conformitat al seguiment de la vaga, si els 

alumnes són menors d’edat. Referent a aquest últim punt el model de 

permís es trobarà penjat a la intranet dins la pestanya “carpetes”- 

“carpeta pública”. Caldrà descarregar el document, complimentar-lo i 

adjuntar-lo amb tota la demés informació que es presentarà a direcció 

(en persona, a algun membre de l’equip directiu). 

(Fer constar que l’alumnat que té dret a vaga és a partir del 3r curs de l’ESO.) 

 

El CENTRE: 

davant les vagues, el centre es reserva el dret d’informar a les famílies dels 

alumnes  que facin vaga. 

 

Els PROFESSORS del centre: 

- posaran falta d’assistència com és el seu deure per fer constar que l’alumne 

no ha vingut al centre. Ni aquest ni els tutors corresponents, EN CAP CAS, la 

poden justificar. Serà la direcció del centre qui pot, si així ho determina, justificar 

la falta. 

- Poden continuar la planificació del curs normalment sense que es vegi 

alterada per la vaga d’estudiants. 
 

 

Faltes d’assistència del professorat 

 

Quan per algun motiu el professor/a falti a classe, sempre que sigui possible ho 

comunicarà amb antelació o trucant a primera hora del matí al centre 

comunicant-ho a algú de l’equip directiu.  

En cas de preveure la seva absència a classe haurà de sol·licitar permís  a la 

directora. Tanmateix deixarà feina a tal efecte a través de la intranet o 

directament al professorat de guàrdia que l’ha de substituir, perquè els alumnes 

la facin en la seva absència. 

Tant la sol·licitud de permís com la justificació de faltes es faran mitjançant  la 

Intranet del centre.  
 

 

Projectes que donen identitat al nostre centre. 
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Els projectes que actualment està immers l’INS Joan Oró, que ens ajuden a 

portar a terme la nostra tasca educativa són: 

 

 El curs 10-11 va finalitzar el Pla d’Autonomia de Centre (PROA) i se li va 

donar continuïtat a través d’un Acord de Coresponsabilitat lligat al 

Projecte de direcció i que té la vigència de quatre anys, coincidint amb 

la seva durada. 

 

 Programa de Salut i Escola: servei d’infermeria obert a qualsevol consulta 

que faci referència a la salut tan pel que fa a hàbits alimentaris, 

sexologia, salut mental... i xerrades vinculades al programa de tutoria. 

S’ha vist restringit aquest servei a un cop al mes. 

 

 Projecte d’innovació educativa “La mediació: del conflicte al 

diàleg”(2006-09), tot i així el centre continua oferint el servei però donant-li 

un nou enfocament amb el servei de la TIS. 

 

 Pla Català d’Esports a l’Escola: activitats esportives complementàries 

recolzades pel Consell Català de l’Esport. 

 

 Programa GLOBE patrocinat pel govern nord-americà, el qual es basa en 

la realització d’observacions meteorològiques i ambientals en més de 80 

països i 7000 escoles. Aquest programa, coordinat des del Ministeri 

d’Educació i Cultura, va ser introduït a Catalunya des del nostre institut. 

 

 Projecte CaixaEscena: Vam ser el centre pioner a la ciutat de Lleida en 

aquests tallers de teatre iniciats el curs 2006-07, patrocinat per la Fundació 

“La Caixa” amb un conveni amb el Departament d’Ensenyament. Aquest 

projecte va permetre rellençar el teatre al nostre centre i actualment ha 

quedat integrat perfectament en una part del currículum de llengua 

catalana i alhora implica transversalment d’altres matèries. 

 

 Agenda 21: relacionat amb el medi ambient, la cura del centre i la 

disminució dels residus que produïm. Aquest projecte s’està duent a terme 

des del curs 06-07. 

 

 Projecte Rius: està emmarcat en l’Associació Hàbitat, i el centre s’ha 

convertit en “voluntari” en “adoptar” un tram del riu Segre, per tal de 

realitzar les anàlisis de qualitat de l’aigua dues vegades a l’any, en les 

èpoques preestablertes de tardor i primavera. 

 

 Programa de biblioteca escolar Puntedu, “La biblioteca, fem-la nostra!”: 

Es tracta de dinamitzar la biblioteca i aprofitar tots els recursos que posa a 
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l’abast de la comunitat educativa del centre. Aquest projecte com a tal 

va finalitzar el curs 10-11 però es continuarà duent a terme a través de la 

Comissió de Llengües i Biblioteca. 

 

 Projecte WhatsEp: Projecte d’Immersió Lingüística en Anglès que pretén 

garantir la millora de la competència comunicativa en anglès a partir del 

treball dels continguts curriculars propis de cada nivell d’ESO. Aquest curs 

comença la seva implantació en un grup de 25 alumnes de 1r d’ESO que 

cursaran el 40% de les matèries en anglès. 

 

 Projecte e-Twinning: Treball de l'expressió oral i escrita a través de la 

comunicació via web amb alumnes d'una escola agermanada de parla 

anglesa 

 

 “Happy”: És un projecte desenvolupat per la UdL, en el qual hi participen 

9 instituts de Lleida (entre els quals el nostre) i un d’Osca. Pretén educar 

les emocions dels alumnes en la resolució de conflictes a partir d’un 

videojoc anomenat “Happy”. S’aplicarà a primer i segon d’ESO. 

 

 “Play Emotion”: Projecte per treballar l’educació emocional a segon 

d’ESO. 

 

 Projecte MOST: Dirigeix una mirada cap a l'altre per a millorar el nivell de 

prosocialitat. Això repercuteix en la maduresa dels alumnes i en la millora 

del seu rendiment escolar. Aplicació a 3r d’ESO. 

 

 "Talent per compartir": Proposta educativa de l'Ajuntament de Lleida que 

recull produccions creatives de l'alumnat al voltant de la coeducació i la 

violència de gènere. Aplicació a 4t d’ESO. 

 

 Projecte d’Aprenentatge i Servei: Els participants aprenen alhora que 

treballen en necessitats del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. 

El projecte es basa en la representació d’una obra de teatre i d’un 

espectacle de danses en rotllana tradicionals als centres i recursos socials  

de l’entorn més proper. Dins  la zona del nostre institut hi ha una residència 

per a persones amb malaltia mental. ( Centre de dia Elisenda de 

Moncada) 

El projecte “Gira’m el món”, és un projecte pensat per alumnes de 4t de 

la ESO. 

 Continuació de la participació en el projecte de joventut “Des del carrer” 

promogut per l’Ajuntament de Lleida 
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 Consolidació de la implementació del projecte de centre: “Mou-te i fes 

salut” on participen alumnat del CFGS i de 1r d’ESO per treballar 

conjuntament. 

 

 Dins l’aspecte metodològic cal destacar el Treball per Projectes a 1r, 2n i 

3r d’ESO, com aspecte d’innovació a destacar en el treball d’aula. 

 

 Proposta didàctica en l’optativa d’informàtica a 4t d’ESO: El Departament 

d’Ensenyament, en el marc de les actuacions del programa mSchool, 

promogudes per la GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) i la 

Fundació Barcelona Mobile Word Capital ha creat aquest projecte 

col·laboratiu. L’alumnat ha de dissenyar i desenvolupar una app per a 

dispositius mòbils, integrant els continguts propis de la matèria dins 

d’aquest projecte.  

 

 Projecte ILEC (Impuls a la Lectura) Ha finalitzat en el curs 14-15 però 

trobareu en l’annex 7 els acords de centre que se’n deriven. 

 

 Projecte Edumet: projecte de l'àmbit de les ciències, que té com a 

finalitat facilitar l'accés, mitjançant Internet, a dades meteorològiques en 

temps real, així com dades acumulades de diferents punts de Catalunya 

 

 ITINERA: Proporciona a l’alumnat de batxillerat, recursos i eines per 

orientar i facilitar l’elaboració del seu treball de recerca. Tindrà dues 

persones de suport, una al propi centre i l’altra persona assessora de la 

Universitat de Lleida. 

 

 

 

A l’Annex 6 trobareu un resum del pla d’evacuació. 

 

 

Tot esperant que la vostra estada al centre sigui  personalment 

enriquidora i professionalment profitosa, us donem la benvinguda i 

estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que us 

pugui sorgir. 

 

L’equip directiu. 
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ANNEX 1: Funcionament de les aules d’informàtica. 
 

 A cada alumne o grup d’alumnes se li assignarà un lloc de treball fix a 

l’aula d’informàtica (cada professor assigna aquest lloc). 

 Cada alumne del grup ha de comprovar, a l’entrar a l’aula d’informàtica, 

que tot està en perfecte estat. En cas contrari, haurà de comunicar-ho al 

professor i aquest adoptarà les mesures oportunes, comunicant-ho al 

coordinador d’informàtica. 

 En cas d’existir una incidència durant la classe, el professor responsable 

de l’aula en aquell moment ho notificarà també al coordinador 

d’informàtica. 

 

 

Normes d’utilització del recursos TIC (alumnes) 

 

 Els alumnes són els responsables del mobiliari i dels equips que tenen 

assignats, i estan obligats a reparar qualsevol dany que ocasionin a 

aquests. 

 Està totalment prohibit: 

  * Entrar menjar o begudes 

* Deixar papers o escombraries (s’han d’utilitzar les papereres). 

  * Canviar-se del lloc assignat. 

* Connectar qualsevol dispositiu a l’ordinador sense el consentiment 

del professor. 

  * Moure el monitor o la torre de cada ordinador. 

  * La utilització dels equips per tasques no acadèmiques. 

  * Alterar la configuració del equips. 

  * Instal·lar en els ordinadors programes de qualsevol tipus. 

 L’alumne ha de comprovar a l’entrar a classe, que tot està en perfecte 

estat. En cas contrari, ha de comunicar la incidència al professor. 

 

Normes d’utilització dels recursos TIC (professors) 

 

 El professor serà l’encarregat d’obrir i tancar l’aula d’informàtica. 

 Mai es deixaran sols als alumnes a l’aula (independentment del seu 

nombre i/o edat). 

 Abans de sortir, tancaran totes les finestres i les llums, i comprovarà que 

tots els equips s’han tancat correctament i el material informàtic està al 

seu lloc. (ratolins...) 

 

 

 

 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

              INS JOAN ORÓ  

 
  156 

 

 

ANNEX 2 : Guàrdies 
 

1.- El professorat de guàrdia mirarà el full de faltes de professors/res per al dia 

que li pertoqui i faran les substitucions corresponents de forma rotativa.  

 

2.- Cada professor/a de guàrdia consultarà el llibret dels horaris per saber quin 

grup ha de substituir.  

 

3.- Si no està notificada cap falta de professors es vetllarà per totes les 

dependències del centre per assegurar-se que tots els alumnes estan a la seva 

aula amb normalitat.  

 

4.- El professorat que prevegui que faltarà a classe deixarà feina a fer per al seu 

alumnat directament a la intranet o al professorat de guàrdia. El professorat de 

guàrdia serà l’encarregat de transmetre-la als alumnes corresponents i tornar-la 

a la taquilla del professor substituït, si és convenient.  

 

5.- El professorat de guàrdia cal que passi llista a través de la intranet (dins la 

pestanya “matèries” i “substitucions” per fer constar si tots els alumnes estan en 

aquella hora a classe. 

 

6.- Els alumnes que no tinguin classe romandran a l’aula per estudiar o treballar, 

tot respectant el silenci de les altres classes. En cap cas no es portarà els 

alumnes a la biblioteca a no ser que el nombre de professors de guàrdia sigui 

inferior al nombre de grups que s’ha de guardar i en aquest cas un professor de 

guàrdia caldrà que se’n faci càrrec. 

Els alumnes del cicle superior podran marxar a casa o romandre a la classe però 

en cap cas estar al passadís. 

 

7.- El professorat de guàrdia signarà en el full de guàrdies per justificar la seva 

assistència. Les hores de guàrdia seran incloses en la dedicació de cada 

professor/a i, per tant, són d’obligat compliment com la resta de les hores. 

 

8.- A cada hora lectiva es procurarà que hi hagi, almenys, tres professors de 

guàrdia i mai n’hi haurà menys de dos.  

 

 Protocol a seguir en cas d’un accident en el centre. 

 

1.- Avaluar la gravetat de l'accident per determinar els passos a seguir: 

 

A- Si l'accident es considera lleu, es realitzen els primers auxilis i es dóna per 

finalitzada l’actuació. 
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B- En cas que l'accident es consideri greu però traslladar-lo en taxi no ha de 

suposar un agreujament de les lesions, s'acompanya l'accidentat a consergeria 

per traslladar-lo a un centre mèdic. 

C- Si al contrari, l’accident es considera molt greu i les lesions poden agreujar-se 

en el trasllat, s'esperarà al costat de  l'accidentat, sense moure’l,  a l'espera de 

l'ambulància.  

 

En cas de dubte entre els supòsits B o C, s'optarà pel C. 

 

2.- En el cas B, el professor que feia classe a l’alumne o el que estigui prop de 

l’accidentat trucarà a consergeria per avisar dels fets i notificarà el nom de 

l'accidentat.  

 

3.- En el cas C, el professor que es trobi al lloc de l’accident, no es mourà del 

costat de l’accidentat, evitarà l’aglomeració de testimonis, tranquil·litzarà la 

víctima, i dirà a algú del seu entorn (professor o alumne que avisi a la 

consergeria el més ràpid possible, iniciant els primers auxilis si fos 

possible/necessari). 

 

3.- A consergeria sol·licitaran el mitjà de transport. Del cost del viatge en taxi 

se’n farà càrrec el centre, que abonarà l’import al professor de guàrdia 

acompanyant (cal demanar una factura o justificant). 

 

Consergeria traslladarà l'avís:  

a) als pares o tutors legals, que hauran d’acudir a l’hospital i fer-se càrrec del 

seu fill/a. En casos d’accident molt greu serà la direcció del centre qui avisarà a 

la família.  

Quan els pares o tutors legals hagin arribat a l’hospital, el professor de guàrdia 

tornarà al centre, també en taxi, i esborrarà el seu nom del full de guàrdies per 

notificar el seu retorn al centre. 

b) a secretaria, perquè comencin a preparar la documentació de 

l'assegurança escolar 

c) al professorat de guàrdia, perquè un d’ells pugui acompanyar l'accidentat. 

Els altres professors de guàrdia anotaran en el full de faltes de professors 

l’absència del seu company/a durant les següents hores de classe  perquè el 

puguin substituir. 

d) a direcció, que estarà pendent de tot el procés. 

 

En el supòsit C, una vegada realitzats els quatre avisos, si l’accident a 

esdevingut al pavelló, un conserge agafarà les claus del Camp Escolar i anirà a 

obrir la porta de vehicles del carrer Ton Sirera (costat de l’INS Gili Gaya), on 

esperarà l'ambulància fins que arribi. Tot seguit, acompanyarà l’ambulància fins 

al pavelló per dins del pati.  
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La porta corredissa gran del pavelló ja estarà oberta per permetre l’accés al 

seu interior. D’això, se n’ha de responsabilitzar el professor del grup. 

 

Si algun avís es demora, cal prioritzar baixar a obrir la porta del carrer Ton Sirera. 

Tanmateix, aquests avisos es continuaran realitzant per part de l’altre conserge, 

o en cas de trobar-se sol, es comunicarà a direcció o a secretaria perquè es 

pugui finalitzar la tasca dels avisos. 

 

4.- El professor de guàrdia es traslladarà al més aviat possible fins al lloc on es 

trobi l'accidentat. 

 

5.- Els administratius, quan tinguin la documentació preparada, la portaran al 

lloc on es trobi l’accidentat. 

 

Atenció fora de l’horari lectiu, dels alumnes accidentats al centre: 

Si passades les 15h, quan finalitza l’horari lectiu , la família no ha acudit a 

l’hospital per fer-se càrrec del seu fill/a, el professorat de guàrdia que l’haurà 

acompanyat trucarà a l’institut per localitzar algun membre de l’equip directiu 

perquè se’n faci responsable des d’aquell moment.  

El membre de l’equip directiu anirà al centre d’hospitalització, i, si passat un 

temps prudencial i lògic d’espera, la família encara no s’ha posat en contacte 

amb el centre per donar alguna explicació que justifiqui el seu retard, i, per tant, 

no ha acudit a l’hospital, s’haurà d’avisar la guàrdia urbana (segons les 

indicacions del Departament d’Ensenyament), i aquesta activarà el seu propi 

protocol d’actuació per a aquests casos.  
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ANNEX 3: Disciplina 
 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS D’UNA FALTA LLEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA LLEU 

El professorat trametrà al cap 

d’estudis i al tutor el model 

d’amonestació (que trobarà a 

intranet) complimentada 

degudament. 

 

 

Casa 

FALTA GREU 

Privació d’assistir a les 

excursions organitzades 

pel centre  

Obertura d’expedient 

disciplinari o aplicació del 

“procediment abreujat” 

Pèrdua del dret d’assistència a 

classe durant dos dies (aplicació del 

“procediment abreujat”) 

 
 A criteri de l’equip 

directiu del centre 
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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS D’UNA FALTA GREU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilitat de privació 

d’assistir a les excursions 

organitzades pel centre 

durant el curs 

Obertura expedient 

disciplinari o aplicació 

del procediment 

abreujat en acord 

amb la família 

FALTA GREU 

Comunicació amb el tutor  

Compareixença d’un membre de la 

directiva a classe + entrevista amb 

l’alumne afectat 

Entrevista  dels pares o representants 

legals amb el Cap d’estudis 

Envia un alumne de l’aula a direcció 

perquè acudeixin al lloc dels fets 

Amonestació tramesa al Cap 

d’Estudis mitjançant Intranet 
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Conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

 
Són conductes contràries a les normes de convivència del centre i sancionables 

com a faltes lleus: 

 

 Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 

 Qualsevol acte d’incorrecció i desconsideració amb els altres membres 

de la comunitat educativa. 

 Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el  desenvolupament normal 

de les activitats del centre. 

 Tirar guixos, gomes a classe o pels passadissos. 

 Jugar a pilota a classe o pels passadissos. 

 Pintar taules. 

 Menjar a classe i/o a la biblioteca. 

 Córrer o cridar pels passadissos reiteradament. 

 L’ús de mòbils i mp3 per part de l’alumnat està prohibit a l’aula i es 

sancionarà si no se’n fa un ús silenciós dins els edificis del centre.  En cas 

d’infracció en aquest apartat el mòbil quedaria a direcció fins que la 

família el vingués a recollir. A més a més, òbviament, de cursar 

l’amonestació corresponent. 

En els grups de 1r i 2n d’ESO està prohibit l’ús del mòbil en totes les 

dependències del centre i esbarjo. 

 Escoltar música  a l’hora de classe sense permís del professor/a. 

 Fer deures  d’una altra assignatura durant el desenvolupament d’una 

classe. 

 Embrutar la classe. 

 No seure al lloc atribuït per part del tutor/a. 

 Parlar reiteradament amb els companys i/o molestar durant el 

desenvolupament de la classe. 

 No retornar llibres a la biblioteca dins el termini establert. 

 Anar muntat en bicicleta dins l’edifici escolar. 

 Romandre al pati en hores lectives. 

 Per l’alumnat del CFGM de Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el 

Medi Natural, la no presentació en els terminis fixats dels treballs o feines 

encomanades pel professorat. 

 Per l’alumnat del CFGM de Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el 

Medi Natural, no respectar les normes i/o indicacions de seguretat en les 

sortides i/o activitats pràctiques que estableixi el professorat, els monitors 

de les activitats o qualsevol altra persona que estigui a càrrec de 

l’alumnat. 
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 Per l’alumnat del CFGM de Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el 

Medi Natural, no portar el material acordat a les activitats i a les sortides 

del cicle formatiu. 

 La cafeteria a l’hora d’esbarjo és un lloc preferent per la gent que hi 

esmorza, de manera que ha de ser un espai acollidor per a ells durant 

aquest descans. Fer soroll, jugar a cartes molestant a la resta d’alumnes i 

al professorat serà una falta lleu. 

 

Alhora es vol fer notar per la bona convivència, cohesió social i respecte a totes 

les ideologies al centre que: 

 Cal anar vestits correctament, i no fer apologia de signes religiosos ni 

racistes. 

 Els alumnes que vulguin fer activitats extraescolars i es quedin a dinar, 

romandran a la cafeteria del centre fins l’hora de començar l’activitat 

(acabament de les classes a les 15:00 i començament de les activitats a 

les 15:45h) 

 

Segons l’article 37 de la llei d’Educació de Catalunya es consideren faltes 

greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes 

següents:  

 

 Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el 

deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin 

greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

 L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les 

activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els 

equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i 

materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida 

escolar. 

 Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 

perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes.  

 La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del 

centre. 

 

Segons la legislació actual, està prohibit fumar en qualsevol espai dins del 

recinte educatiu. Per tant, serà una falta greu i s’informarà al departament de 

sanitat si un alumne fuma a  les dependències de l’institut. 

Els actes o les conductes  que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 

raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s'han 

de considerar especialment greus. 

 

També serà tipificat com a falta greu, en el cas de les activitats pràctiques del 

CFGM de Conducció de grups en el medi natural, generar accidents o altres 
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conseqüències negatives a altres persones, animals i/o coses com a 

conseqüència de no respectar les normes i/o indicacions de seguretat que 

estableixi el professorat, els monitors de les activitats o qualsevol altra persona 

que estigui a càrrec de l’alumnat. 

 

 

ANNEX 4: La mediació  
 

1.- La mediació és una eina de resolució i prevenció de conflictes entre iguals, 

és una estratègia educadora fonamental en el dia a dia en el nostre centre. 

 

2.- Principis: 

a) la voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són 

lliures d’acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol 

moment del procés. La persona mediadora també pot donar per acabada la 

mediació en el moment que apreciï manca de col·laboració en un dels 

participants. 

 

b) La imparcialitat de la persona mediadora, que ha d’ajudar els participants a 

assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni 

prendre-hi part 

 

c) La confidencialitat, que obliga a la persona mediadora i als participants a no 

revelar a persones alienes al procés de mediació la informació de caràcter 

confidencial que n’obtinguin en el curs del procés. 

 

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el 

procés de mediació i la persona mediadora han d’assistir personalment a les 

reunions de mediació sense que es puguin valer de representants o 

intermediaris. 

 

3.- Àmbit d’aplicació: 

El procés de mediació pot utilitzar-se  com a estratègia preventiva en la gestió 

de conflictes entre membres de la comunitat escolar, que no estan 

necessàriament tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials 

per a la convivència en el centre 

4.- Desenvolupament de la mediació: 

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, 

per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres persones del context on sorgeix 

el conflicte, per tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del 

conflicte. 
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ANNEX 5: RETARDS PRIMERA HORA DEL MATÍ 
 

La puntualitat a l’hora de començar les classes, contribueix a: 

 

 un millor aprenentatge, sense interrupcions, per part de l’alumnat,  

 un augment de la qualitat de la tasca educativa realitzada pel 

professorat, 

  l’educació de l’alumnat en uns valors que la mateixa societat ens exigeix 

dia a dia.  

 

Procediment 

 

ESO:  

L’alumnat que arribi tard serà apuntat en una llista (professor de guàrdia) i anirà 

cap a classe. A l’hora de l’esbarjo els alumnes hauran de presentar-se a la sala 

de l’AMPA i allí estaran amb un professor de guàrdia que passarà llista.  En cas 

d’absència a l’hora de l’esbarjo l’alumne haurà de tornar a venir i, en cas de 

repetir absència, seria motiu d’amonestació greu. 

 

CICLES GM, GS i BATXILLERAT 

Els alumnes no podran anar a classe fins que soni l’avís d’entrar a la següent. 

 

 

L’alumnat que ve amb transport públic de poblacions podrà entrar a classe si 

arriba abans de les 8:50 h. Els tutors hauran de facilitar aquesta informació 

durant la primera setmana del curs a direcció indicant població de residència i 

hora d’arribada del autobús o el tren. 
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ANNEX 6:  RESUM DEL PLA D’EVACUACIÓ 
 

PER QUÈ CAL FER UN SIMULACRE ? 

 

 Per estar preparat i “entrenats” en cas de que es produeixi un incendi i 

haguem d’evacuar el centre. 

 Per allunyar-nos del perill i no patir danys al llarg de l’evacuació. 

 Per comprovar si ho fem bé i avaluar quins aspectes hem de millorar  

 

COM RECONEIXEREM EL SENYAL D’EVACUACIÓ ? 

 

Escoltarem 5 senyals de 3 segons, separades cadascuna per una pausa de 3 

segons.  

 

COM HEM D’EVACUAR EL CENTRE ? 

 

Cada classe ha d’evacuar el centre utilitzant la via d’evacuació que li 

correspongui per ubicació. Cal seguir la senyalització i utilitzar l’escala que ens 

correspongui. Així, de les tres portes d’evacuació, solament n’utilitzarà una: 

o La Porta del bar per la planta soterrani 

o La Porta d’alumnes, per a totes les aules de l’ala de l’edifici on són els 

seminaris 

o La Porta de professors, per a totes les aules de l’ala de l’edifici on són els 

laboratoris 

 

QUIN ÉS EL LLOC DE CONCENTRACIÓ ? 

 

En el camp de futbol del Camp Escolar, agrupats en files per cursos per ajudar 

als professors a realitzar el recompte d’alumnes 

 

QUINES SÓN LES FUNCIONS DELS ALUMNES DURANT L’EVACUACIÓ ? 

 

 Seguir en tot moment les indicacions del professorat, ja que el desordre i 

el pànic en una situació d’emergència pot provocar una catàstrofe més 

gran que el mateix motiu pel qual s’evacua l’edifici. 

 Deixar els estris d’estudi damunt la taula tal i com estiguin en el moment 

de sentir el senyal. 

 Fer una filera a la porta de l’aula. Per fer-la, s’aproparan a la porta per 

fileres de taules, començant per les més properes a la porta, i acabant 

per les més llunyanes. Així evitem aglomeracions als passadissos interiors 

de l’aula (podeu fer un simulacre d’aquesta part a classe de tutoria). 
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 Quan el professor ho indiqui, abandonar l’aula sense desfer en cap 

moment la filera (no avançar a ningú, no quedar-se endarrerit, no tornar 

mai endarrere), a un ritme ràpid però sense córrer, seguint al professor 

que anirà al capdavant dirigint el grup. 

 Una vegada arribats al punt de concentració (camp de futbol), facilitar al 

professor/a el recompte dels alumnes, mantenint l’estructura en  filera fins 

que es digui el contrari. 

 Si un alumne/a es troba fora de l’aula en el moment que es produeixi el 

senyal, ha de: 

  - Si es troba en la seva planta, tornar immediatament a la seva aula.  

  - Si no es troba en la seva planta, entrar a l’aula més propera, 

evacuar amb ella i al punt de concentració, tornar amb el seu grup per fer el 

recompte. 

 Si teniu a classe un alumne/a amb dificultats per desplaçar-se, un parell 

de companys l’ajudaran en l’evacuació ja que no es podrà utilitzar 

l’ascensor. 

 

RECORDEU-LOS: 

 No seguir les indicacions del professorat pot ser motiu de sanció 

disciplinària. 

 

QUINES SÓN LES FUNCIONS DEL PROFESSOR D’AULA DURANT L’EVACUACIÓ? 

  

 Mantenir els alumnes en ordre i controlar que segueixin les indicacions, de 

manera que es faci una evacuació ordenada. 

 Controlar que els alumnes no surtin amb objectes personals 

 Tancar les finestres i portes de l’aula. Com el professor/a va al capdavant 

del grup, encomanar-ho als alumnes més responsables. 

 Guiar als alumnes per la via d’evacuació correcta, fins al  cap de futbol,  

realitzar el recompte i comunicar-ho als responsables administratius 

(Enric, Divina o Lourdes) 

 Fer respectar l’ordre d’evacuació per aules. 

 Donar sempre sensació de tranquil·litat. 

 Quedar-se amb el grup fins la fi del simulacre. 

 

QUINES SÓN LES FUNCIONS DEL PROFESSOR/A COORDINADOR/A DE PLANTA? 

 

El professor/a que es  trobi a l’aula més allunyada de la sortida d’evacuació li 

correspondrà ser el coordinador/a de planta 

 

Aquests , tenen les mateixes funcions que la resta de professorat i, a més, fer de 

professor/a escombra: 

 Comprovar que no quedi cap alumne en tota la planta 
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 Tancar, en cas que ho estiguin, les portes i finestres de les dependències 

de la seva planta 

 

Per qualsevol dubte, consulteu amb la coordinadora de Riscos Laborals Gemma 

Esteve. 

 

ANNEX 7:  ACORDS DE CENTRE SOBRE LA LECTURA (ILEC) 

 
EIX SABER LLEGIR 

 

L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, 

de comprendre i d'interpretar textos, i d’aplicar les estratègies lectores 

pertinents. 

 

- Procés lector (abans, durant i després de la lectura): ensenyament implícit de 

les estratègies de lectura 

 

- Perspectiva de l’alumne 

 

- Tallers d’estratègies de lectura (ensenyament explícit de les estratègies de 

lectura): fer-se preguntes, fer hipòtesis i comprovar-les, fer inferències, 

visualitzar, extreure les idees principals. 

VALORACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES DIDÀCTIQUES I ACORDS 

 

 ACTIVITATS A L’AULA 

 

Activitats de lectura des la perspectiva de l’alumne 

 

Tallers d’estratègies de lectura 

 

 ACORDS METODOLÒGICS 

 

Des de les diverses matèries del currículum, es faran lectures seguint el 

procés lector: abans, durant i després de la lectura. 

 

S’incorpora a la lectura la perspectiva de l’aprenentatge: 

 

Activitats de lectura 

- definir l’objectiu de la lectura 

- enunciar com s’avaluarà l’alumne en relació a l’objectiu 

- modelatge per part del docent 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

              INS JOAN ORÓ  

 
  168 

 

- reflexió per part de l’alumne sobre el procés que ha seguit 

en la lectura (metacognició) 

 

Tallers de lectura 

- definir el concepte d’estratègia de lectura 

- seleccionar les estratègies de lectura  

- seqüència gradual d’aprenentatge (de major a menor 

ajuda per part del docent; de menor a major autonomia 

per part de l’alumne) 

 ACORDS ORGANITZATIUS 

 

- Cursos de 1r i 2n ESO. 

- 2 hores quinzenals des de les àrees. 

- Organització d’un calendari per fixar el tipus d’activitat, la 

tipologia textual i la matèria i professorat que se 

n’encarrega. 

- Tria de nous grups experimentals i grups de dades (a 1r 

ESO) per fer-ne el seguiment i el control de la millora en la 

seva competència lectora (proves ACL, resultats de proves 

externes). 

 

 COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT IMPLICAT 

 

- En el marc de la Comissió lingüística, amb participació de 

professorat de totes les àrees i de la CLIC de centre, com a 

referent de lectura i competència lectora. 

- En els corresponents Departaments, els caps de 

departament serien els encarregats de transmetre i fer el 

seguiment de les actuacions que es decideixin en la 

Comissió lingüística, i de donar les eines necessàries al 

professorat nouvingut al centre (incloure-ho en el Pla 

d’acollida del professorat nou i novell; convidar-los al 

Dropbox de continguts ILEC). 

- Continuar el recull de materials, activitats de lectura, tallers 

d’estratègies, activitats de lectura dissenyades i aplicades 

a l’aula per part del professorat... en el Dropbox del 

centre. 

 

EIX LLEGIR PER APRENDRE 

 

L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la capacitat d'utilitzar 

la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, 

és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum. 
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- Lectura d’estudi 

- Lectura crítica 

- Ensenyament d’estratègies de lectura vinculades a l’eix: fer connexions, 

reorganitzar i integrar la informació, comprovar i reparar la comprensió 

 

VALORACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES DIDÀCTIQUES I ACORDS 

 

 ACTIVITATS A L’AULA 

 

Tallers d’estratègies de lectura propis de les lectures expositives, o d’altra 

tipologia textual, pròpies de les àrees. 

 

Activitats de lectura per a l’estudi i de lectura crítica. 

 

 ACORDS METODOLÒGICS 

 

Tallers de lectura 

- definir el concepte d’estratègia de lectura 

- seleccionar les estratègies de lectura  

- seqüència gradual d’aprenentatge (de major a menor 

ajuda per part del docent; de menor a major autonomia 

per part de l’alumne) 

 

Des de les diverses matèries del currículum, es faran lectures per a 

l’aprenentatge de l’àrea, utilitzant les estratègies adequades per 

assolir l’objectiu de la lectura. 

 

 ACORDS ORGANITZATIUS 

 

- Cursos de 3r i 4t ESO 

- 2 hores quinzenals des de les àrees 

- Organització d’un calendari per organitzar el tipus 

d’activitat, la tipologia textual i la matèria i professorat que 

se n’encarrega. 

 

 COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT IMPLICAT 

 

- En el marc de la Comissió lingüística, amb participació de 

professorat de totes les àrees i de la CLIC de centre, com a 

referent de lectura i competència lectora. 

- En els corresponents Departaments, els caps de 

departament serien els encarregats de transmetre i fer el 
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seguiment de les actuacions que es decideixi en la 

Comissió lingüística, i de donar les eines necessàries al 

professorat nouvingut al centre (incloure-ho en el Pla 

d’acollida del professorat nou i novell; convidar-los al 

Dropbox de continguts ILEC). 

- Continuar el recull de materials, activitats de lectura, tallers 

d’estratègies, activitats de lectura dissenyades i aplicades 

a l’aula per part del professorat... en el Dropbox del 

centre. 

 

 

EIX LLEGIR PER PLAER 

 

El desenvolupament de l'hàbit lector i el foment de la lectura sistemàtica. Reflexió sobre el que 

s'ha llegit, tot explicant i compartint les experiències lectores pròpies. 

 

 ACTIVITATS A L’AULA 

 

- Tres sessions setmanals de 30 minuts per als alumnes de 1r i 2n ESO, 

en la mateixa franja horària, que canviarà cada trimestre.  

 

 ACORDS METODOLÒGICS 

 

- Lectura per plaer de llibres i altres publicacions (revistes...) amb tria 

personal d’entre els llibres de la biblioteca a l’aula. 

- Actualització i diversificació de la dotació de llibres i publicacions: 

novetats, llibres de lectura fàcil (IFLA), audiollibres... 

- Intervenció per part del professorat exposant experiències 

personals de lectura, i animació que els alumnes aportin les seves. 

- Desenvolupament i dinamització de les aportacions orals de 

l’alumnat en les sessions de lectura amb l’ajut dels materials del 

bloc de lectura. 

- Citació correcta i valoració del llibre o publicació llegida. 

 

 ACORDS ORGANITZATIUS 

 

- Setmana d’escalfament prèvia a l’inici de les sessions de lectura a 

càrrec del professorat implicat. 

- Organització de les activitats: comissió de llengües 

- Presentació: professorat de llengües i tutors 

- Professorat responsable de la sessió i les activitats que s’hi 

relacionen: a qui pertoqui aquella franja horària. 

- Informació a l’alumnat i les famílies, del desenvolupament de 

l’activitat i modificació horària. 
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- Informació a les famílies sobre les lectures i l’actitud envers la 

lectura dels seus fills. 

- Bloc de lectura ILEC, dins la pàgina web del centre, on es troben 

tots els materials, orientacions i experiències recollides pel que fa al 

Llegir per plaer. 

 

 COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT IMPLICAT 

 

- En les reunions de la Comissió lingüística i en les reunions de 

Departament. 
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ANNEX V: PLA DE CONVIVÈNCIA 
 

El Pla de convivència del centre s'entén com un conjunt d'estratègies, 

orientacions i pautes d'actuació adreçades a la comunitat educativa, per 

fomentar la convivència escolar, per facilitar la prevenció de conductes 

contràries a les normes de convivència i per resoldre situacions conflictives. 

La finalitat d'aquestes orientacions és facilitar a la comunitat educativa el 

desenvolupament i la implantació del Pla de convivència, i convidar a la 

reflexió, que conduirà a la definició de criteris d'organització i actuacions que 

garanteixin l'adquisició d'aprenentatges i la millora qualitativa de la convivència 

en els centres educatius. 

El Pla de Convivència té caràcter preventiu i és una eina que ens permet  

treballar  per  a  que  la  convivència  sigui  una  realitat.  A més, també ens 

permet intervenir en la prevenció de la violència amb la transmissió de valors.  

Per aconseguir un ensenyament de qualitat cal afavorir la presència de 

condicions favorables perquè l’ambient de treball a l’aula i fora de l’aula 

afavoreixin la transmissió de coneixements i valors. 

Aquest document es desenvolupa tenint en compte que la  convivència és 

entesa  com la necessària relació entre persones, a més demana la formació 

integral de la persona i es fonamenta en els  valors de la pluralitat, la 

participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el 

respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de la pau. La 

convivència comporta una consciència de la pròpia identitat que implica 

l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la 

societat. 

Aquest Pla de convivència és el document que engloba el  conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, 

recull les intervencions que el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar 

tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la millora de la 

convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, amb la finalitat d’afavorir la 

transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits i, així, poder 

crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable. 

 

 

1.- ÀMBIT DE COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB L’ENTORN. 

 

Comunicació interna amb l’alumnat 

 

S’han establert reunions de dos membres de l’equip directiu amb els delegats 

i sotsdelegats d’ESO. Es realitzen amb una periodicitat d’una vegada cada 

dos mesos aproximadament. L’objectiu principal és mantenir-nos propers a 

ells, rebre propostes, iniciatives, donar informacions puntuals, detectar 
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necessitats dels alumnes a nivell global de centre i en definitiva fer-los sentir 

més partícips de la vida del centre. 

Per altra banda les tutories són el canal directe de recepció per part de 

l’alumnat d’informació de centre. El seu tutor és el referent a qui poden 

adreçar-se per  a qualsevol consulta, dubte, inquietud, problema, proposta...  

També destacar que els alumnes del cicle d'arts gràfiques es comuniquen 

amb el professorat a través de la intranet. I els del cicle d'esports (mitjà i 

superior) ho fan mitjançant el correu electrònic de @iesjoanoro.cat que tenim 

gràcies a Microsoft i el programa Live@Edu.  

 

Comunicació interna del professorat 

 

- Cada professor/a tindrà una taquilla a la sala de professors per dipositar el 

seu material i per l’entrega de treballs dels alumnes. 

- Intranet: s’ha implantat i s’ha anat perfeccionant curs rera curs. Ara a part 

de les comunicacions al professorat a través del correu intern, es transmet 

convocatòries de reunions, tot tipus d’avisos al tauler principal, reserva 

d’espais, amonestacions, agenda de totes les activitats, sortides de centre, 

documentació (programacions, actes de reunions...), notícies... 

 

Comunicació amb les famílies 

 

 A final de juny, principi de juliol es realitza una entrevista individual amb les 

famílies de tots els nois i noies preinscrits al centre d’ESO i batxillerat. 

 A l’octubre es fa la reunió general d’inici de curs amb totes les famílies.  La 

seva finalitat és donar a conèixer els projectes de centre pel nou curs 

escolar que comença i a continuació cada tutor els hi fa un traspàs 

d’informació bàsica referent a criteris organitzatius, pedagògics i de 

convivència. També es tracta informació concreta i específica de cada 

nivell. 

 Durant el curs cada tutor realitza entrevistes individualitzades amb les 

famílies per parlar de fets concrets de cada alumne. També es realitzen 

diversos contactes telefònics o per mail amb les famílies, segons necessitat. 

Els correus electrònics dels tutors estan penjats a la web del centre. 

 Un altre vincle amb les famílies és la comunicació via web, on aquestes 

poden consultar, a qualsevol moment del dia,  les faltes d’assistència, 

retards, si ha fet els deures, si ha portat el material... I cada divendres de la 

setmana s’envia un sms a les famílies informant de les faltes d’assistència 

d’aquella setmana del seu fill. 

 Dues vegades per trimestre (preavaluació i avaluació) s’informa, 

mitjançant un butlletí, del progrés acadèmic i el treball en quant a hàbits i 

actituds del seu fill. 

 A part cal considerar les reunions del Consell Escolar i Junta de l’AMPA. 

http://iesjoanoro.cat/
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 Conferències dirigides a les famílies sobre temes d’adolescència i 

educació, que s’han organitzat cada curs. 

 

Relació amb les escoles de primària 

 

 S’ha creat la Comissió d’Enllaç amb les escoles de primària. Pretén 

organitzar activitats lúdic esportives amb els alumnes preferentment de 6è, 

que  estan dinamitzades pels alumnes dels CFGM de conducció i 

supervisades pels seus professors. 

 S’ha convidat a gaudir del teatre representat pels nostres alumnes. 

 També es proposa a les escoles adscrites realitzar unes Portes Obertes per 

alumnes, en un dia lectiu. Ha funcionat molt bé. 

 Abans de realitzar la jornada de Portes Obertes del centre per a les famílies, 

els membres de l’equip directiu han visitat totes les escoles de primària 

adscrites i se’ls entrega la carta i informació diversa (audiovisual de centre, 

tríptic...)  

 Enguany no es va celebrar la Jornada de Portes Obertes en dissabte sinó 

en un nou format: durant tota una setmana a través d’entrevistes 

personalitzades o en grups reduïts i en horari  lectiu preferentment. 

 Per altra banda, quan es sap l’alumnat matriculat al nostre centre, es 

realitza una entrevista amb els tutors de sisè perquè el traspàs d’informació 

sigui més ric. 

 

Participació en l’entorn i col·laboracions 

 

Les interaccions més destacades actualment: 

 Participació del centre en activitats proposades pel Consell Esportiu del 

Segrià, del Baix Camp i del Pla d’Urgell. 

 Participació en diferents activitats educatives proposades des de 

l’ajuntament. 

 Intercanvi d’alumnes amb Estats Units (Kittery). Fa més de vint anys que es 

realitza. 

 Cal remarcar que l’ensenyament-aprenentatge de moltes assignatures 

connecten el currículum amb l’entorn immediat, fent actuacions en 

diferents àmbits.  

 Xerrades a pares i mares dins el programa “Aprendre amb tu” de Benestar 

Social 

 Col·laboració amb més de cinquanta empreses de l’entorn per la 

realització de la formació en centres de treball. 

 També es treballen els eixos transversals, Educació per la Pau, Educació 

Viària, Alcoholisme i Salut, amb agents externs al centre 

 Som un centre Formador, per tant acollim alumnat del Màster de 

Secundària, i de la Universitat de Lleida per fer les pràctiques 

corresponents. 
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 Es col·labora amb els serveis educatius acollint al centre diferents cursos de 

formació de professorat. 

 També es col·labora i participa en el Dia de la Ciència al Carrer i així 

mateix amb el Mercatec. 

 Es col·labora en l’organització de la Fira de FP i també s’hi participa. 

 També es col·labora en les proves d’accés a cicles, sent un centre seu de 

la realització de les proves. 

 Es col·labora des del CFGM de Conducció d’Activitats en la Natura amb el 

Centre BTT de Lleida, així com amb clubs i entitats de la ciutat en 

l'organització d'esdeveniments esportius. 

 Pel que fa referència al cicle d'arts gràfiques, el centre té un conveni amb 

Torraspapel. 

 

Totes les activitats es poden considerar en els següents blocs: 

 

 Didàctiques: Organitzades pels diferents departaments, de forma individual 

o conjunta, amb el propòsit d’assolir uns objectius vinculats amb el 

currículum escolar. 

 Informatives: conferències o xerrades destinades a tasques de divulgació i 

formació de l’alumnat sobre temàtiques diverses. 

 Celebracions: Programades pel propi centre, a partir de les propostes 

recollides pels departaments, amb motiu de festivitats tradicionals: 

Castanyada, Nadal i Sant Jordi. 

 Lúdiques: Aquelles que pretenen potenciar fonamentalment la relació i la 

convivència entre els diversos col·lectius de la comunitat educativa. 

 

 

2.- EDUCACIÓ INTERCULTURAL. 

 

Amb l’arribada de població infantil i juvenil d’altres orígens culturals, el centre  

veu modificada la composició del seu alumnat. Aquest nou alumnat té unes 

necessitats específiques relacionades, sobretot, amb el desconeixement de la 

llengua i/o del codi cultural  que, en el cas concret de l’alumnat nouvingut,  

s’afegeix a l’estrès emocional  que suposa el fet migratori. Aquestes noves 

necessitats generen, en el marc escolar, una “urgència” per trobar 

estratègies educatives que permetin superar-les. La majoria d’aquestes se 

centren en   mecanismes i estratègies d’immersió lingüística i cultural i 

d’educació emocional.  

És a partir d’aquí,   que el centre rep demandes  de la comunitat educativa 

per millorar:  

* la comunicació lingüística (necessitats de traducció i interpretació)  
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* la relació intercultural (necessitats de descoberta dels codis culturals que 

dificulten la comunicació escola-família-alumne i, en cas de presentar-se la 

necessitat, tasques de mediació i suport en la resolució de conflictes) 

* l’educació emocional (procés de dol migratori, acollida, adaptació, 

creixement personal...) 

Tenint en compte la realitat mateixa de l’alumnat que amb els anys ha anat 

variant, s’han anat vertebrant les polítiques i els recursos d’acollida d’alumnat 

estranger: mentre que durant els primers anys estava molt centrada en la 

necessitat de comunicació i de fer arribar a la família i a l’alumne informació 

sobre l’escola i el sistema educatiu, després ha  crescut   la demanda d’una 

informació/formació del professorat orientada al coneixement dels contextos 

culturals d’origen i de les estratègies interculturals de treball, el suport en 

l’elaboració de plans d’acollida, etc. Actualment, en canvi, les demandes es 

focalitzen sobretot en la necessitat de sensibilització de l’alumnat i de suport 

al professorat per treballar temes referents a la interculturalitat i gestionar 

conflictes generats per aquesta diversitat d’alumnat i família. És a dir, 

demandes per a fomentar els valors de la convivència i l’aproximació i difusió 

d’altres realitats culturals i lingüístiques. 

El nostre centre  pretén reforçar positivament  la bona  relació entre els 

alumnes de l'aula, de manera que s’incrementi  encara més el coneixement 

de noves  realitats lingüístiques i culturals,  i  el clima de respecte i de 

convivència a partir del debat, la crítica constructiva i  la participació. 

 

Objectius generals 

 

 Educar per contribuir  en la construcció de personalitats madures i 

responsables, amb arrels i sentit de pertinença; que tinguin un esperit crític  

per prendre decisions i gestionar complexitats.------- identitat 

 Garantir una educació bàsica i de qualitat per a tothom (eficaç i 

integradora)----------  igualtat 

 Aprendre a conviure en societats plurals i complexes; per la qual cosa 

s’han de gestionar els conflictes i resoldre’ls, s’han de valorar totes les 

llengües i cultures, s’han de valorar i potenciar totes les capacitats i 

possibilitats de tots els alumnes...  --------- diversitat 

D’aquí neix la nostra proposta de treball intercultural, que té tres línies 

d’intervenció/actuació:  

o mediació intercultural: suport en la comunicació ESCOLA-FAMÍLIA 

o informació /formació del professorat (alhora que treballa amb els 

alumnes, proporciona assessorament i formació al professorat en 

estratègies i recursos per a l'acció tutorial a l’hora d'abordar aquest 

contingut) 

o sensibilització de la comunitat educativa 
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Propostes d’actuacions al centre: 

 

 Promoure en la Carta de compromís entre les famílies i el centre aspectes 

concrets que afavoreixin un bon clima de convivència al centre. 

 Sensibilitzar el claustre sobre la necessitat de treballar l’educació 

intercultural. 

 Garantir  que l’alumnat i la seva família coneguin el funcionament del 

centre, mitjançant un servei de traducció i interpretació oral, o amb 

documentació  multilingüe que permeti una comunicació eficaç i 

resolutiva entre la família i l’escola. (Dossier annex al  Pla d’acollida) 

 Incloure en el Pla d’acollida actuacions per promoure la integració social 

de l’alumnat. Tot això vinculat al Pla català de l’esport  (activitats 

extraescolars i de lleure) i també amb els Tallers d’estudi assistit. 

 Programar activitats lúdiques durant les celebracions del centre que 

recullin la seva diversitat cultural. Dia Mundial de la Pau ( 30 de gener) i 

Setmana Internacional de les llengües maternes (21 de febrer)... 

 Disposar de llibres i materials que tractin sobre les diverses cultures o ètnies 

de l’alumnat del centre. 

 Promoure activitats acadèmiques (crèdit de síntesi, treball de recerca, 

educació per a la ciutadania), lúdiques (celebracions culturals: la 

castanyada, Sant Jordi...) i esportives (lligues internes) que permetin la 

creació d’experiències vivencials positives i enriquidores. 

 Afavorir la cohesió social i les relacions interculturals i fer de la diversitat un 

valor afegit al centre mitjançant l’oferta d’optatives de teatre a gairebé 

tots els cursos i nivells.  

 Reflectir en els representants al Consell Escolar la diversitat del centre. 

 Disposar de canals de comunicació que recullin la diversitat cultural i 

lingüística del centre i en facin difusió. Bloc Llengua i cultura: diàleg i 

arrelament  i bloc de l’Aula d’acollida. 

 Facilitar l’exercici del dret de llibertat religiosa, amb diferents adaptacions 

del menú escolar. 

 Fer un seguiment curós i avaluar els resultats obtinguts en els plans 

individuals  d’adaptacions curriculars. 

 Establir mecanismes per avaluar la progressió acadèmica de tot l’alumnat. 

 Implementar, consolidar i difondre el voluntariat lingüístic i el treball 

interedat entre el nostre alumnat. 

 Difondre bones pràctiques com a xarxa educativa. 

 

Propostes d’actuació a l’aula: 

 

 Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu (tutoria entre iguals, 

ensenyament recíproc...) i aprenentatge dialògic. 

 Reorganitzar periòdicament els grups dins l’aula per fomentar la relació 

entre l’alumnat. 
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 Organitzar els grups classe amb la diversitat existent al curs. 

 Adaptar els material a un llenguatge que sigui accessible a tot l’alumnat. 

 Visualitzar i explicitar la diversitat cultural del grup. (Treball tutorial) 

 Promoure activitats per al desenvolupament de l’empatia i l’assertivitat 

(jocs de rol, simulacions, anàlisi de casos...). 

 Divulgar, explicar i considerar les celebracions de les diferents comunitats 

presents a l’aula i al centre. 

 Incorporar la diversitat existent en l’ambientació de l’aula (rètols, murals...) 

 Programar activitats on es valorin aspectes i elements positius de totes les 

cultures, evitant caure en tòpics i elements folklòrics. 

 Incloure en l’Acció tutorial activitats de diàleg  que suposin una reflexió 

sobre els valors propis i creences, i una formació bàsica sobre el 

coneixement i el respecte a l’altre. 

 Incorporar a l’Acció tutorial l’acompanyament educatiu de l’alumne/a 

més enllà del seguiment estrictament escolar (família, entorn...) 

 Fer present a l’aula la varietat de llengües d’origen i utilitzar-les com un 

recurs lingüístic per al treball curricular. 

 Evitar el reduccionisme històric, tot analitzant els fets des de diferents 

posicions. 

 Actuar des de la cosmovisió: cultures occidentals i no occidentals. 

 Plantejar activitats a l’aula que permetin que l’alumnat d’altres orígens 

mostri els seus coneixements i habilitats . 

 Introduir en el currículum ordinari (CS, literatura, música, ViP...) referències a 

altres cultures presents al centre. 

 Seleccionar i adaptar les lectures tenint en compte i respectant la realitat 

cultural i religiosa de l’aula. (Pla  lector i lectures obligatòries de matèria). 

 Elaborar protocols d’actuació per a la resolució de conflictes (Pla de 

convivència i mediació) 

 

Propostes d’actuació a l’aula d’acollida 

 

 Garantir la igualtat d’oportunitats (acadèmiques i laborals ) per a tot 

l’alumnat nouvingut.  

 Vetllar per l’acollida inicial de tot l’alumnat nouvingut (Pla d’acollida). 

 Garantir que els professionals del centre coneguin aspectes importants 

relacionats amb l’alumnat nouvingut i la seva cultura. 

 Vetllar per la comunicació (efectiva i eficaç) família/escola. 

 Valorar i fer explícit els progressos de l’alumnat nouvingut, tant pel que fa 

als seus aprenentatges com als aspectes de relació amb el grup. 

 Esdevenir focus de difusió de la diversitat cultural i lingüística del centre, 

participant i col·laborant  en totes les activitats acadèmiques i lúdiques del 

centre. 
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 Crear un vehicle de difusió de les tasques realitzades a l’aula que permetin 

a la resta de l’alumnat conèixer altres realitats culturals i lingüístiques. (Bloc 

de l’aula d’acollida). 

 Organitzar activitats compartides aula ordinària i aula d’acollida que 

permetin acostar realitats diverses i esdevinguin un mostreig del saber viure 

i conviure. 

 Implicar l’alumnat en actuacions diverses per millorar el clima de treball  

dins i fora de l’aula. 

 Fomentar la participació de l’alumnat nouvingut en activitats extraescolars 

que treballin per la cohesió del grup i el sentit de pertinença. 

 Presentar i aprofitar la diversitat cultural i lingüística de l’aula com una font 

de riquesa i un valor afegit que permet excel·lir el centre en molts aspectes. 

 Transmetre la idea que les persones poden tenir diverses identitats culturals 

no excloents. 

 Presentar, a través dels materials didàctics, les identitats culturals com a fets 

permeables, canviants i en contínua construcció i adaptació.  

 Impulsar la participació de l’alumnat nouvingut en totes les activitats de 

centre (acadèmiques i lúdiques) i garantir-hi el seu accés. 

 Programar activitats perquè tot l’alumnat tingui l’oportunitat de relacionar-

se amb nens i joves d’altres cultures i parts del món per conèixer realitats 

socials i culturals diferents de les seves. (Intercanvi amb altres aules 

d’acollida d’altres centres). 

 Convertir l’aula en un punt de referència en el tractament de la diversitat 

cultural i lingüística del centre. 

 Fer de l’aula un pont de diàleg intercultural i convertir-la en xarxa 

concèntrica d’ensenyament/aprenentatge (aula/centre/família/entorn)   

 

 

3.- INTERVENCIÓ  EN CASOS D'ABSENTISME ESCOLAR. 

 

Prevenció: 

 

 Coordinació amb els centres de primària 

La coordinació amb els centres de primària, a més de conèixer les 

característiques educatives de l’alumne, també ens permet fer una 

primera presa de contacte d'altres indicadors, entre aquests, l'assistència 

de l'alumne al centre i la implicació de la família. 

 Coordinació amb l’EAP. 

La coordinació que mantenen els centres amb l’EAP ( Treballadora Social i 

Psicopedagoga), permeten obtenir informació de l’alumne i del seu 

entorn, sobretot si parlem d’alumnes amb risc social. 

 Coordinació amb la família. 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

              INS JOAN ORÓ  

 
  180 

 

La família, molts cops, també ens dóna informació  sobre la motivació de 

l'alumne per venir al centre, i de manera implícita, el paper que té aquesta 

família davant l’educació i l’assistència al centre.  

La família és un important factor de protecció i prevenció de l’absentisme 

escolar, i per tant se li ha de demanar la màxima col·laboració i 

participació al llarg de  tot el procés.  

 Coordinació amb els serveis de l’entorn 

Dins d’aquesta coordinació hi trobaríem els Serveis Socials, EAIA, centres de 

menors,  les ciberaules, els casals, els educadors d’entorn, o qualsevol altre 

servei que tingui com a finalitat vetllar pel bé de l’alumne. 

 

Detecció 

 

 Control de faltes assistència 

Quan un alumne no assisteix a l’aula, el professor marca la falta a través  

d’Internet ( Clickedu) o de les PDA’s. Aquestes faltes d’assistència queden 

recollides a l’historial de l’alumne, on el tutor pot quantificar el nombre total 

de faltes. 

 Derivació del cas 

Quan un alumne ha faltat molt a classe, o comença a faltar, el tutor fa la 

derivació del cas. Aquest ho comenta a la reunió d’equip docent, i d'aquí 

és porta a la CAD ( Comissió d’Atenció a la Diversitat). A partir d’aquí es 

deriva a la TIS ( Tècnica d’Integració Social) que farà la intervenció  amb 

l'alumne. 

 

 

Intervenció 

 

 Atenció individual  

Abans d’intervenir amb l’alumne, el primer que es fa és un pla de treball, 

on el tutor i la TIS es marquen uns objectius per treballar amb l’alumne ( què 

volem assolir? Que  demanem?). 

Un cop dins l’atenció individual, intentem treballar amb l’alumne el vincle, i 

que ell mateix decideixi si vol aquesta atenció individual o no, a la vegada 

que també li expliquem com està el tema legal envers la no assistència al 

centre. Un cop l’alumne accepta el seguiment, hi ha un contracte de 

compromís, “que li demanem a ell”, i “que li podem oferir nosaltres”. A 

partir d’aquí s’acorda dia  i hora per veure’ns. Normalment el seguiment és 

d’un cop per setmana, però en casos d’absentisme sempre acostuma a 

ser més sovint, en funció de l'adaptació de l'alumne al centre.  

Amb l’atenció individual treballem amb l’alumne els motius de no 

vinculació al centre, de vegades, darrera d’algun abandonament escolar 

hi ha algun tipus de conflicte familiar, social, cultural, escolar, acadèmic, 

etc. Poder intervenir en els tres sistemes més importants de l’alumne: Escola- 
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Família- Entorn, fa que de vegades la intervenció en un sistema millori en 

l’altre. 

El fet que l’alumne es responsabilitzi a venir a fer el seguiment, fa possible 

que  valorem conjuntament les seves faltes d'assistència, i a partir d’aquí 

treballar el reforç positiu i la motivació vers el centre, potenciant el 

sentiment de pertinença amb l’espai educatiu: professors, tutors, activitats 

esportives, TIS... 

 

 Entrevistes familiars 

El treball familiar és un treball paral·lel a l’atenció individual amb l’alumne, 

en el qual, s’intenta fer partícip  a la família del procés educatiu del seu fill, 

informant-la periòdicament de les faltes d’assistència del alumne. En 

aquests treball familiar, molts cops, es donen pautes i estratègies de 

maneig concretes  per tal de treballar amb l’alumne el mateix objectiu. 

 

 Coordinació amb EAP 

La coordinació setmanal amb l'EAP permet fer la valoració conjunta sobre 

el moment en què es troba l'alumne en referència a la seva assistència al 

centre. 

Si l'alumne assisteix al centre; la Treballadora Social de l’EAP  no intervé 

directament. 

Si l'alumne no assisteix al centre: la Treballadora social de l'EAP intervé 

directament, fent entrevistes amb l'alumne o amb la família. 

 

 Coordinació amb els serveis externs 

Aquesta  coordinació és útil i necessària per informar als serveis externs en 

quin moment es troba l’alumne en relació a les seves faltes d’assistència, 

fet que fa possible que aquests puguin fer un treball paral·lel amb la família 

i l'alumne fora del centre educatiu, tant per reforçar la millora, com per 

motivar a que vingui al centre. 

 

Desvinculació 

La desvinculació es dóna per dos motius: 

 L’assoliment de l'objectiu: l'alumne assisteix al centre amb normalitat. 

A mesura que l’alumne millori en la seva assistència al centre, el seguiment 

individual es va espaiant amb el temps, i el seguiment de les faltes 

d’assistència es fa des del clickedu. 

 El No assoliment de l'objectiu: l'alumne no assisteix al centre. 

La Treballadora Social de l’EAP és qui fa el seguiment del cas i fa les 

derivacions corresponents. 

 

 

4.- CULTURA DE LA PAU I LA NOVIOLÈNCIA. EDUCACIÓ EN VALORS. 
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Ajudar a construir una nova ciutadania davant les constants amenaces de 

totes les noves formes d’exclusió i violència vol dir, entre altres coses, 

aprendre i ensenyar a pensar, a gestionar emocions, a compartir valors i a 

trobar noves i millors formes de relació. 

Al mateix temps, cal ensenyar els joves a fer lectures crítiques dels mitjans i, de 

manera especial, de les notícies i informacions que afecten  aquest món 

global. 

Segons l’ Informe Delors de la UNESCO, hem de tenir presents quatre grans 

pilars educatius: aprendre conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre 

a viure junts. Els dos darrers, aprendre a ser (construcció de la pròpia identitat 

i equilibri personal) i aprendre a viure junts (relacions interpersonals i gestió 

positiva de conflictes) mereixen tota la nostra atenció.  

Conviure significa viure plegats i en harmonia. La pau quotidiana, autèntica 

llavor de la pau , es fonamenta en els valors de la pluralitat, el respecte a la 

diferència , la participació democràtica, la inclusió social, a la igualtat de 

possibilitats, la gestió positiva de conflictes i la cultura del diàleg, a més de un 

cultura respectuosa amb el nostre medi ambient, i és sobre aquests pilars que 

ens volem assentar.  

 

Objectiu general: 

Contribuir a una cultura de la pau i la noviolència, juntament amb els valors 

que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones i el món on 

viuen. 

 

Objectius específics 

Aconseguir un clima de centre que promogui les relacions harmòniques entre 

tota la comunitat educativa i la capacitat de tots els actors per a resoldre els 

conflictes que sorgeixin de manera noviolenta. 

Participar periòdicament en iniciatives i projectes compromesos en la cultura 

per a la pau. 

Construir una xarxa educativa i de col·laboració entre el centre i els agents 

educatius de l’entorn. 

Desenvolupar les competències personals i socials mitjançant l’educació en 

la participació i la ciutadania. 

Compartir projectes des de diferents àrees curriculars i promoure les activitats 

cooperatives. 

 Donar a conèixer les ONGS que treballen activament per la pau i la 

noviolència i participar en les seves campanyes. 

 Formar els alumnes per a què siguin capaços d’informar-se de manera 

autònoma, entendre i desenvolupar una actitud crítica davant situacions 

de conflicte social i violència, tant estructural com directa. 

 Denunciar situacions socialment injustes i cooperar per trobar solucions per 

pal·liar-les. 
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 Copsar l’estreta relació entre el consum global i les situacions de conflicte 

social, violència i guerres. 

 Conèixer i promoure els Objectius del Mil·lenni i la Carta dels Drets Humans. 

 Promoure accions concretes en favor de la pau (assistir a xerrades de 

persones que dediquen els seus esforços a construir la pau en un context 

de conflicte armat o bé convidar associacions pacifistes autòctones, 

perquè expliquin el seu testimoniatge i la seva implicació). 

 

Marc normatiu 

La necessitat del treball per a l’educació per la pau i en valors queda 

recollida en aquesta normativa: 

 Declaració universal dels Drets Humans 1948. 

 Declaració Universal dels Drets dels Infants. 

 Declaració i Programa d'Acció sobre una Cultura de Pau. 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. (DOGC 5422 - 16 .7. 2009) 

 Estatut d'Autonomia de Catalunya, 2006. 

 La Llei Orgànica, 2/2006, de 3 de maig, d'educació. BOE núm. 106 de 4.5. 

2006. 

 Llei 27/2005, de 30 de novembre, de foment de l'educació i la cultura de la 

pau. BOE núm. 287 de 1.12.2005. 

 Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau. (DOGC núm. 3924 - 

14.7.2003). 

 Decret 101/2005, de 31 de maig, del Consell Català del foment de la pau. 

(DOGC 4397 - 2.6.2005). 

 Decret 279/2006, de 4 de juliol, de drets i deures de l’alumnat i regulació de 

la 

 convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. (DOGC 

núm.4670 -6.7.2006 ). 

 Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació primària. (DOGC. 4915 - 29.6.2007). 

 Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria. (DOGC. 4915 - 

29.6.2007). 

 

Activitats al centre 

 

   Celebrem, divulguem i/o participem en actes interns, locals, nacionals o 

internacionals dels següents dies per a la pau i noviolència: 

   Solidàrium. Fira d’ongs a Lleida. Segon cap de setmana d’octubre. 

   Dia mundial de la Filosofia. UNESCO. 10-17 de novembre 

   Dia mundial dels Drets Humans. 10 de desembre 

   Dia escolar de la Pau i la Novilolència. 30 de gener. 

   Dia de la Dona. 8 de març. 

   Dia mundial de l’Aigua. 22 de març 
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 Escrivim periòdicament una cita en un panell lluminós que promou la 

reflexió crítica, la pau, el medi ambient i les emocions positives. 

 Participem en campanyes solidàries, per la pau i pels drets humans.  

 Ens coordinem amb les ongs i entitats esportives, culturals i de lleure de 

l’entorn escolar que eduquen per a la pau. 

 Prenem mesures contra tot tipus de violències dins del centre. 

 Introduïm bones pràctiques de consum responsable (ús de paper reciclat, 

comerç just, consum energètic, recollida selectiva, ús de l’aigua, etc.) 

 

Activitats a l’aula (Seminari de Religió i Filosofia) 

 

 Afavorim la reflexió sobre la pau basada en l’equitat, la justícia social, els 

drets humans i la resolució pacífica de conflictes. 

 Promovem que l’alumnat relacioni la cultura de la pau amb el respecte i el 

diàleg entre companys. 

 Construïm col·lectivament una reflexió ètica. 

 Proposem treball i projectes de recerca versats en  els drets humans i la 

cultura de la pau i la noviolència. 

 Fomentem l’esperit crític sobre les actuacions que poden fer superar les 

desigualtats, tant personals com socials. 

 Establim relacions amb l’alumnat que es basen en el reconeixement i el 

respecte mutus. 

 Fomentem la democràcia i la participació a través de l’organització de 

l’aula. 

 Organitzem periòdicament actuacions sobre la pau i els drets humans. 

 Convidem representants d’organitzacions que promouen la pau i la 

solidaritat. 

 Expliquem els conflictes del món amb la intervenció d’organitzacions 

expertes que vetllen per la pau i assistim a les seves xerrades fora del 

centre. 

 Aprofitem els esdeveniments i diades commemoratives per reflexionar 

sobre la pau i els drets humans. 

 Lluitem per identificar, analitzar críticament i superar el currículum ocult. 

 Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades. 

 Vetllem pel respecte dels drets humans dins del centre. 

 Fomentem l’ús de la paraula en les relacions interpersonals. 

 Coneixem i participem en xarxes educatives de foment de la cultura de la 

pau. 

 Identifiquem situacions d’injustícia per establir debats i reflexions a favor 

d’una societat millor. 

 Promovem metodologies que fomentin l’aprenentatge autònom, 

cooperatiu, crític i socioafectiu. 

 Creem condicions per poder valorar i gaudir del silenci i, si s’escau, la 

meditació. 
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5.- L’EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 

Què és l’educació emocional? 

 

Segons Rafel Bisquerra (2008:243) l’Educació emocional és un procés 

educatiu, continu i permanent que pretén potenciar el desenvolupament 

emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, 

constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament de la 

personalitat integral. Per aquest motiu es proposa el desenvolupament de 

coneixements i habilitats sobre les emocions amb l’objectiu de capacitar a 

l’individu per afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. 

Tot això té la finalitat d’augmentar el benestar personal i social. 

 

Per què l’educació emocional és una peça clau per al pla de convivència del 

centre? 

 

L’educació emocional pretén donar resposta a un conjunt de necessitats 

socials que, en la majoria d’ocasions, no es troben ateses de forma 

adequada dins l’educació formal. Els arguments que justifiquen la seva 

necessitat són nombrosos. Tal i com apunta Obiols, M (2005) en la nostra 

societat hi ha una prevalença de comportaments problemàtics com la 

violència, la depressió, el suïcidi, el consum de drogues, l’ansietat, el 

vandalisme i els actes delictius, que d’acord amb el que la mateixa autora 

anomena concurrència de comportaments problemàtics, apareixen de 

manera simultània moltes vegades en un mateix cas i van íntimament 

relacionats amb mancances emocionals. És per això que es considera 

l’educació emocional com una de les eines més importants de cara a fer 

prevenció d’aquests comportaments problemàtics. Per altra banda, hi ha 

evidències clares que els joves que experimenten un major benestar personal 

(en el sentit de sentir-se competents i recolzats) tenen menys probabilitats que 

s’impliquin en comportaments de risc, i alhora, és més provable que procurin 

mantenir bona salut, tenir bon rendiment acadèmic i cuidar de si mateixos i 

dels altres, superar adversitats, etc. (Scales i Leffert, 1999 a Obiols, M, 2005). En 

aquest sentit cal entendre l’educació emocional com una prevenció 

inespecífica, que s’encamina a reforçar característiques personals que 

poden actuar com a factors preventius enfront problemes amb un rerefons 

emocional que afecten la nostra societat. Sentir-se incapaç de controlar les 

pròpies emocions pot propiciar comportaments que desemboquin en les 

situacions abans esmentades i haver practicat estratègies per gestionar millor 

les nostres emocions pot fer que la nostra vida millori qualitativament. Per altra 

banda, cal mencionar que no és només en els alumnes que cal fer educació 
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emocional si es vol millorar la convivència en el centre sinó que cal ampliar la 

intervenció a tots els membres de la comunitat educativa ja que tots, com a 

persones que som, podem aprendre a ser més competents emocionalment 

parlant i així contribuir conjuntament a un benestar comú. 

 

6.- L’EDUCACIÓ INCLUSIVA 

 

El nostre centre parteix del model d’escola inclusiva que proposa el 

Departament d’Ensenyament  per la nostra voluntat d'organitzar contextos 

educatius de qualitat, adequats per a tothom: alumnat, professors  i altres 

professionals relacionats amb l'educació. L'educació inclusiva és “el procés pel 

qual s'ofereix a tots els/les nois i noies, sense distinció de la discapacitat, la raça 

o qualsevol altra diferència, l'oportunitat per continuar essent membres de la 

classe ordinària i per aprendre dels seus companys, i juntament amb ells, dins i 

fora de l'aula”. Stainback (2001) 

En aquet sentit, tots/totes  els/les alumnes del nostre centre són acceptats, 

reconeguts en les seves singularitats, valorats i amb possibilitat de participar al 

centre  d'acord amb les seves capacitats. Per tant,  oferim a tot l'alumnat les 

oportunitats educatives i les ajudes curriculars, personals i materials necessàries 

per al seu progrés acadèmic i personal. 

Aquest és un  procés que comença amb el reconeixement de les diferències 

que hi ha entre els estudiants i amb el respecte i la construcció dels processos 

d'ensenyament i aprenentatge a partir d'aquestes diferències. 

Entenem la inclusió com  un procés sense fi,  que ens permet  trobar millors 

formes, i més adequades, a l'hora de donar resposta a l'atenció a la diversitat. I 

aquest procés s’alimenta, es revisa i  s’autogestiona de forma il·limitada i 

contínua.  

 

Premisses que ens ajuden a esdevenir més inclusius 

- La diversitat de l'alumnat és un valor afegit al fet educatiu.  

- Conviure i aprendre de la diferència.  

- Entendre i conèixer la interacció de l’alumne amb el seu entorn. 

- Cada persona en algun moment, experimenta barreres en l'aprenentatge i en 

la participació.  

- El treball en col·laboració i cooperació, enriqueix i ajuda a aprendre a 

conviure, a més d'aprendre coneixements. També potencia les competències 

bàsiques transversals: comunicatives, metodològiques i personals.  

- El professorat ha de treballar per identificar les barreres de l'aprenentatge i la 

participació, ja que poder conèixer i reduir aquestes barreres, ajuda en 

l'aprenentatge i en el creixement de l'alumnat i, també, a tota l'organització.  

- Fugir de posar etiquetes i noms a les limitacions.  

- Tenir expectatives elevades d'èxit per a cadascun dels/de les alumnes.  
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- El suport s'entén com qualsevol recurs humà, material, organitzatiu  i social que 

faciliti la participació i l'èxit de tot l'alumnat.  

- El treball en xarxa de diferents professionals, amb objectius i projectes comuns, 

ajuda a fer l'escola més inclusiva i potencia les comunitats de pràctiques, que 

conformen un grup social unit per tirar endavant un objectiu comú, tot 

compartint significats i construint coneixements a partir de la pròpia reflexió de 

la pràctica diària i amb el contrast amb els altres.  

 

 

RECURSOS PER TREBALLAR LA INCLUSIÓ DINS EL CENTRE: 

 

AULA D’ACOLLIDA 

L'aula d' acollida és una eina de treball més de la qual disposa el centre 

per a l'atenció a la diversitat. Aquesta s'empara en el Pla per a la Llengua 

i la Cohesió Social del Departament d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya.  

Objectius generals: 

a. Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte 

plurilingüe. 

b. Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat,la solidaritat i 

el respecte ala diversitat de cultures, en un marc de diàleg i convivència. 

c. Promoure i crear les condicions per garantir la igualtat d’oportunitats. 

L’aula  d’ acollida no és només un espai físic, sinó un marc de referència i 

un entorn de treball obert dins el centre educatiu que facilita l’atenció 

immediata i més adequada de l’alumnat nouvingut i que ajuda el 

professorat davant els nous reptes educatius. 

Objectius específics de l'aula d' acollida : 

1.- L’aprenentatge de la llengua catalana nivell A2. Es tracta que els 

alumnes que assisteixen a l’aula puguin assolir un nivell bàsic de 

comprensió i expressió en llengua catalana (oral i escrita) per tal 

d’afavorir la incorporació progressiva de l’alumne/a a l’aula ordinària i 

així poder seguir al nostre sistema educatiu amb més garanties d’èxit. 

2.- Reforç pedagògic. Es tracta que els alumnes desenvolupin capacitats 

cognitives que van més enllà de l’ús acadèmic i quotidià de la llengua. A 

partir de l’avaluació inicial es fa una detecció de necessitats i un 

diagnòstic que permet derivar l’alumne cap als diferents recursos 

pedagògics de què disposa el centre (professor/a de pedagogia 

terapèutica, EAP, logopeda...); per tal de potenciar i fomentar 

l’adquisició d’aquestes capacitats cognitives a través dels reforços o de 

suports tant en  llengua com en altres matèries. 

3.- Cohesió social. Facilitar el coneixement de l’entorn social i educatiu en 

el qual els alumnes s’acaben d’integrar 
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TÈCNIC EN INTEGRACIÓ SOCIAL 

La figura del Tècnic en Integració Social dins del centre Educatiu intervé 

en els tres sistemes més importants de l’alumne: ESCOLA- FAMÍLIA- 

ENTORN. 

 Les Funcions dins d’àmbit escolar  són: 

- Col·laboració en les activitats d’integració social. 

- Desenvolupament d’habilitats d’autonomia personal ( treballar  els hàbits, 

l’ordre, l’organització personal, etc.)  

- Desenvolupament d’habilitats socials. 

- Col·laboració en la resolució de conflictes. 

      Les funcions dins de l’àmbit familiar són:  

- Informació i suport individualitzat a les famílies. 

- Intervenció en casos d’absentisme escolar. 

Les funcions dins de l’àmbit social són: 

- Col·laboració en la dinamització de l’ús del temps lliure. 

- Col·laboració en programes del municipi ( projectes de l’Ajuntament de 

Lleida i de la regidoria de Joventut ). 

- Coordinació i col·laboració amb els serveis de protecció de la infància. 

- Coordinació i col·laboració amb els recursos externs del municipi que 

atenen el nostre alumnat ( casals, ciberaules, aules d’estudi, joventut  i 

educadors d’entorn) 

 

PROGRAMA SALUT I ESCOLA 

El Programa de Salut i Escola ofereix servei d’infermeria obert a qualsevol 

consulta que faci referència a la salut tan pel que fa a hàbits alimentaris, 

sexologia, salut mental... i xerrades vinculades al programa de tutoria.  
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ANNEX VI: PAT  

 

ÍNDEX 

1. Introducció; prioritats previstes. 

2. L'acció tutorial 

2.1.Àrees de treball de l’acció tutorial 

3. Objectius Generals del Pla d'Acció Tutorial 

3.1. Objectius Generals a ESO 

3.2.Objectius Generals a BATX 

4. Avaluació del PAT 

5. Programació de les activitats  

5.1. 1r d'ESO 

5.2. 2n d'ESO 

5.3. 3r d'ESO 

5.4. 4t d'ESO 

5.5. BATXILLERAT 

5.6. CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 
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1. INTRODUCCIÓ 

Amb el present document es pretén incidir en els següents aspectes: 

 
1. Establir els objectius mínims i generals que es volen aconseguir en 

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà amb l'Acció Tutorial. 

 
2. Elaborar una programació per a cadascun dels cursos. 

 

 
3. Presentar al Claustre les propostes de programació al llarg de l'etapa a fi 

i efecte que s'aprovi i s’assumeixi per part de tot el professorat. 

 
4. Establir una coordinació per treballar de manera conjunta i fer les 

adequacions pertinents i el seguiment de les programacions. 

 
 
Aquest Pla d'Acció Tutorial es presenta com a un document obert, en el qual es 

tracen unes línies a seguir i es proposen una sèrie d'activitats que poden canviar, 

adaptant-se a les circumstàncies de cada curs acadèmic (diversitat d'alumnat i 

professorat, situacions socials diferents, problemes dels diferents grups...). 

 

A primer cicle els objectius que s' assoliran aniran encaminats a la socialització dels 

alumnes i a la seva integració dintre de la dinàmica del centre i també a l’adquisició de 

tècniques d’estudi i d’hàbits bàsics. Per tal d’aconseguir-ho amb més èxit els tutors 

comptaran amb dues hores de tutoria a la setmana.  A segon cicle, els objectius 

s’aniran centrant, sobretot, en l’orientació personal i acadèmica. Pel que fa a batxillerat i 

CFGM estaran centrats a l'orientació professional i acadèmica del alumnes i sempre 

que sigui possible es mantindrà la tutoria dins del cicle. 

 

 

 

 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

              INS JOAN ORÓ  

 
  191 

 

 

PRIORITATS A TENIR EN COMPTE DES DEL PAT. 

 

1. Coneixement i seguiment de l'alumnat . 

2. Orientació personal, acadèmica i professional de l'alumnat. 

3. Atenció a les necessitats educatives especials. 

4. Potenciació d'hàbits, actituds i valors (d'estudi, de convivència, de lleure, de 

salut). 

5. Atenció i orientació de la dinàmica de classe. 

6. Anàlisi i orientació de la tria de crèdits matèries optatives/ modalitats. 

7. Coordinació dels professors/es en el procés d'EnsenyamentAprenentatge. 

7.1. Actuacions en relació als objectius, competències bàsiques i continguts. 

a. Competències bàsiques que cal treballar en el grup adequant els 
Objectius Generals. 

b. Acordar l'ordre d'ensenyament d'alguns continguts. 

7.2. Actuacions en relació a criteris d'avaluació: 

a. Concretar la metodologia d'avaluació. 

b. Establir criteris i models d'observació i avaluació. 

c. Preparació de les juntes d'avaluació. 

7.3. Actuacions en relació a les activitats metodològiques: 

a. Mètodes coincidents en diferents àrees, com treballarlos. 

b. Utilització col∙lectiva de determinades estratègies didàctiques: 

esquemes, resums, quadres... 

c. Formes organitzatives més adients perquè l'alumnat aprengui més i 
millor. 

d. Activitats en diferents àrees per abordar objectius i continguts acordats. 

8. Comunicació i treball amb les famílies 

 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

              INS JOAN ORÓ  

 
  192 

 

 

2. L'ACCIÓ TUTORIAL: OBJECTIUS GENERALS DEL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL. ESO. 

BATXILLERAT. CFGM. 

 

1. Aconseguir un bon nivell d'integració de l'alumnat en l'institut i als seus 

respectius nivells i cursos. 

2. Fomentar la participació activa dels alumnes en la vida del centre. 

3. Afavorir l’autocontrol i la presa de decisions de forma que l’alumnat pugui 
intervenir de forma crítica i positiva al seu entorn. 

4. Afavorir que els pares participin en el procés de decisió dels seus fills/es. 

5. Afavorir l’ús de les diferents fonts d'informació, sobre el món acadèmic i social, 
del seu voltant i prendre decisions adequades en funció del seu nivell evolutiu i 
personal. 

6. Proporcionar a l'alumnat una orientació educativa i acadèmica, d'a amb les 
aptituds, necessitats i els interessos que mostrin. 

 

L'acció tutorial comprèn el conjunt d'activitats d'orientació personal, acadèmica i 

professional que s'adrecen als alumnes i que els professors del centren programen i 

porten a terme. S'exerceix de forma compartida per part de tot el professorat en 

tant que l'activitat docent implica, a més de la impartició dels ensenyaments propis de 

l'àrea, el seguiment i l'orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes i l'adaptació 

dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten.  

El professorat del centre a part d'instruir i ensenyar, també educa als alumnes 

respectant els seus trets individuals i els integra progressivament en els diferents àmbits 

de socialització. Tots els professors actuen d'alguna manera també com a orientadors, 

ja que són responsables de l'educació de l'alumnat més enllà de la tasca concreta de 

facilitar el domini de la matèria que imparteixen. 
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De qualsevol manera, i donada la importància de la funció tutorial el paper del 

tutor és fonamental. Les seves funcions són: 

A. AMB L’EQUIP DE PROFESSORS 

Coordinar la intervenció de l'equip de professors amb el grup d'alumnes, vetllant 

per la coherència de les actuacions de tots ells en relació a l'aplicació de criteris 

acceptats pel claustre i comuns per tots els nivells a l'hora de realitzar les activitats 

d'ensenyament, aprenentatge i avaluació. 

Presidir i coordinar les actuacions de la junta d'avaluació i la resta de reunions 

dels professors del grup. 

Transmetre informació útil als tutors dels anys posteriors. 

Pel que fa a materials de formació utilitzats a la tutoria 

Pel que fa als alumnes, realització d’una graella amb tota la informació necessària per 

la transmissió d’informació. 

Pel que fa al grup. Informació general del grup i de les activitats de tutoria realitzades. 

B. AMB L’ALUMNAT  

Realització, amb el alumnes que s'incorporin per primer cop a l'etapa o al centre 

d’activitats d'acollida que els proporcionin informació sobre els aspectes més 

rellevants de l'organització i el funcionament de centre, les normes de convivència i les 

principals característiques dels estudis que inicien. 

D'acord amb l'equip docent, i l’assessorament de l’orientadora educativa del 

centre, orientar l'elecció de matèries optatives i totes aquelles decisions que hagin 

de prendre els alumnes respecte a l'itinerari curricular que segueixin al llarg de l'etapa, 

tenint en compte els seus interessos, motivacions i capacitats. 

Insistir, com a responsable del grup, en la necessitat del progressiu assoliment de les 

competències bàsiques. 
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Rebre els alumnes que ho demanin i convocarlos, individualment, en l'horari 

establert a aquests efectes, quan se'ls hagi d'orientar de manera específica o quan 

l'aparició de dificultats en el procés educatiu ho faci necessari 

Programar, implementar i avaluar, conjuntament amb la resta de tutors i de la 

coordinadora pedagògica, la coordinadora d’ESO i l’orientadora educativa del 

centre, les activitats que es duran a terme en l'hora setmanal de tutoria adreçada al 

grup. Aquestes activitats, preferentment, han de tenir relació amb la participació dels 

alumnes en el seguiment del propi procés d'aprenentatge i d'avaluació, l'orientació 

sobre estudis i professions, el foment de la participació en les activitats del centre 

individualment i col∙lectiva, la integració del grup i la resolució positiva del conflictes que 

hi apareguin. 

C. AMB ELS PARES 

Vetllar perquè a través de les reunions de pares i professors que es 

convoquen periòdicament, se'ls mantingui informats de les característiques més 

rellevants de l'organització i el funcionament del centre, així com de les qüestions 

d'importància que afectin al grup d'alumnes en particular. 

Informarlos periòdicament de l'evolució del procés d'aprenentatge dels seus fills i 

comunicar-los els resultats de les avaluacions. A ESO i batxillerat a part de 

l’avaluació els pares estaran informats amb tres informes més a l’any de 

preavaluació. 

Rebre'ls d'acord amb l'horari establert a aquests efectes, quan, per qualsevol 

motiu relacionat amb el procés educatiu dels seus fills, ho sol∙licitin. 

Fer-los partícips de les decisions que s'hagin de prendre respecte al procés 

educatiu dels seus fills i que suposin l'adopció de mesures singulars no previstes amb 

caràcter general per a la resta d'alumnes. 
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2.1. ÀREES DE TREBALL DE L'ACCIÓ TUTORIAL 

Les àrees de treball estan assenyalades a la programació anual d’activitats de 

tutoria i van des d‘habilitats i competència social, salut, orientació, prevenció de 

conductes de risc i d’altres. 

2.1.1. ORIENTACIÓ DE L’ALUMNAT  

A) ORIENTACIÓ PERSONAL 

Objectiu: afermar en l'alumnat el coneixement d’un mateix, l’adquisició de 

competències emocionals bàsiques, habilitats de comunicació i valors com els de  la 

cooperació, la solidaritat i el respecte a les diferències i a les normes col·lectives. 

Activitats: 

Activitats de debat i reflexió (assemblees, etc.). 

Xerrades informatives sobre temes d'interès per als alumnes. 

Entrevistes individuals amb els alumnes. 

B) ORIENTACIÓ ACADÈMICA 

Objectiu: facilitar que el procés d'aprenentatge es faci en les millors condicions. Més en 

concret, l'orientació escolar o acadèmica es traduirà en: 

L'orientació respecte al currículum i el seu espai d'optativitat. 

El seguiment del grup classe. 

El desenvolupament cognitiu de l'alumne/a. 

Activitats: Es tracta de dur a terme les accions que garanteixin l'aprendre a pensar, 

l'aprendre a aprendre o l'aprendre a estudiar. Entre les tècniques, estratègies i 

procediments que es poden ensenyar, hem escollit els següents: 
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Per a obtenir informació: consulta, observació, subratllat, resum, qüestionari, 

entrevista. 

Per a treballar la informació: classificació, anàlisi, interpretació, contrastació i 

comparació. 

Per a aprendre les regles i principis general s bàsics que es poden aplicar a un ampli 

conjunt de problemes: formulació d'hipòtesis, raonament, mètode científic 

Per a dirigir ell mateix les activitats d'aprenentatge: planificació i organització, 

esquemes, dissenys de treball i projectes, presa de decisions. 

Per a valorar i avaluar la tasca realitzada: qüestionari d'autoavaluació, revisió, control i 

verificació. 

C) ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

Objectiu: ajudar l'alumnat a fer una selecció d'estudis reflexionada. 

Activitats: s'organitzaran sessions d'informació a l'alumnat i a les famílies sobre el 

contingut dels estudis futurs i sortides professionals, mitjançant xerrades, debats, guies 

orientatives, etc. 

 

2.1.2 LA DINAMITZACIÓ DEL GRUP CLASSE 

Objectiu: aconseguir dins el grup un clima de respecte i col∙laboració que afavoreixi el 
desenvolupament personal i el procés d’aprenentatge. 

Activitats: 

 Activitats de debat i reflexió. 

 Mecanismes per a activar la participació en el Consell Escolar i per a elaborar, 

revisar i aplicar les normes de funcionament. 

 Activitats cooperatives per que propicien el compromís personal, el treball en 

equip i la participació en un projecte comú. 

 Potenciació de la figura del delegat. 
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2.1.3. LA COORDINACIÓ DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA ENTRE ELS 

MEMBRES DELS EQUIPS DOCENTS I DE L’EQUIP DE TUTORS. 

Com a centre ens hem plantejat unes activitats transversals (acordades a cada curs i 

que es poden consultar en la programació anual d’activitats de tutoria- vegeu annex-) 

que se centren en quatre eixos bàsics i es treballen a cada nivell de la ESO: 

 EIX 1: Tècniques d’estudi 

 EIX 2: Educació per a la salut 

 EIX 3: Coeducació 

 EIX 4: Relacions personals (Intrapersonals i interpersonals) 

Objectius : 

Realitzar un seguiment dels alumnes de manera que els acords tutorials de l’equip 
docent siguin coherents. 

Insistir en la necessitat del progressiu assoliment de les competències bàsiques. 

Activitats: 

 Reunions periòdiques dels equips docents i setmanals pels tutors per tal de 

coordinar les accions acadèmiques i tutorials i rebre el suport i l’assessorament 

necessaris d’especialistes com la Tècnic d’Integració Social o l’Orientadora 

Educativa del centre. 

 Recollida d’informació sobre els alumnes. 

 Realització de les sessions de preavaluació i avaluació. 

2.1.4. LA COMUNICACIÓ DEL CENTRE AMB LES FAMÍLIES 

Objectius: Aconseguir la col∙laboració de les famílies en les tasques educatives del 

centre. 

Activitats: 

 Convocar les famílies a una reunió general a començament de curs. 

 Convocar les famílies de manera individual com a mínim un cop al llarg de la 

primera meitat del curs i sempre que es consideri necessari. 

 Rebre les famílies quan aquestes ho sol∙licitin. 
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 Informar a les famílies sobre els aspectes acadèmics i personals de 

l’escolarització del seu fill/filla. 

 Trametre a les famílies tres informes de preavaluació que ajudaran als pares i 

mares a valorar l’activitat dels seus fills/es al centre. 

 Trametre a les famílies informes que detallin els interessos i les aptituds 

acadèmiques i vocacionals detectades en cadascun dels alumnes (Això es farà 

sobretot a 3r i 4t d’ESO) 

 

3. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA D’ ACCIÓ TUTORIAL 

3.1 PROGRAMACIÓ DE L 'ACCIÓ TUTORIAL. ESO 

1. Aconseguir un bon nivell d'integració de l'alumnat a l'institut. 

Pla d’Acollida 

2. Orientar personal i acadèmicament a l’alumnat. (Especialment a 3r i 4t) 

3. Procurar atenció a les necessitats educatives especials. 

4. Potenciar hàbits, actituds i valors (d'estudi, de convivència, de 

lleure, de salut), tant per part del professorat com per part de personal 

extern. 

5. Orientar i atendre de la dinàmica de classe. 

6. Afavorir l'autocontrol, el desenvolupament de les competències emocionals bàsiques, 

i la presa de decisions, de forma que l'alumnat pugui intervenir de forma crítica i positiva 

en el seu entorn. 

7. Orientar l’equip docent pel que fa a situacions concretes d’alumnes concrets. 
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3.2 PROGRAMACIÓ DE L'ACCIÓ TUTORIAL. BATXILLERAT 

L'eix central de l'acció tutorial al primer curs de batxillerat és l'orientació acadèmica en 
relació tant als estudis de batxillerat que els alumnes cursen com a les possibles 
sortides desprès de la finalització del període d'estudis a l'institut. 

Els objectius són, per aquest motiu, de caire més concret i lligat a les diverses 

exigències del pla d'estudis de batxillerat. De totes formes, també tenen activitats de 

tutoria que en primer estan centrades en conductes de risc /sexualitat i 

drogodependències/ i a segon en orientació. 

Cal dir que sempre que sigui possible, es mantindrà el tutor durant els dos anys 

de batxillerat i en els grups nombrosos, sempre que es disposi d’hores, es farà 

una partició de la tutoria de forma que la classe és atesa a l’hora per dos 

professors que vetllen pel bon funcionament del grup i per fer un seguiment 

individual acurat. 

Els objectius són: 

1. Coneixement de l'alumnat, seguiment personalitzat. 

2. Orientació en la tria del treball de recerca. 

3. Orientació en la tria de les assignatures optatives o en la modalitat de 

batxillerat. 

4. Convertir el tutor/la tutora en un referent d’enllaç per a qualsevol inquietud de 

l’alumnat al llarg del batxillerat. 

5. Orientació en la tria d’assignatures que l’alumne s’examinarà a selectivitat. 

6. Preparació per la selectivitat. 

7. Orientació en l’elecció d’estudis posterios: CFGS, o universitat. 

 

4. AVALUACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL  

El present Pla d’Acció Tutorial està concebut com un instrument dinàmic al servei dels 

equips docents en general i dels tutors en particular. Aquest dinamisme obliga a que el 

document es trobi en un constant procés de revisió. 
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Per tal de facilitar les tasques de tutoria, l’avaluació del present document es realitzarà 

en dues fases, atenent a la seva estructura: 

A. MARC TEÒRIC DEL PAT (DEFINICIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL I OBJECTIUS) 

Els diferents departaments didàctics conjuntament amb el tutors valoraran, a 

començament de curs, els continguts d’aquest marc. 

B. PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 

Els equips de tutors dels diferents nivells juntament amb el coordinador de cicle 

valoraran anualment el funcionament, la utilitat i la coherència en relació al PAT i al PEC 

de les activitats realitzades per tal de mantenir-les, eliminar-les o substituir-les per 

altres. 

 

5. PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS ANUALS 

La temporització de les activitats és orientativa 

Per tal de flexibilitzar l'aplicació a l'aula durant cada trimestre de les activitats propostes 

des d'aquest Pla d'Acció Tutorial, aquestes es presenten seqüenciades en les sessions 

que s’especifiquen a continuació i que es poden trobar més detallades a la programació 

anual de tutories (vegeu annex). Algunes d’aquestes sessions estan pensades per ser 

dinamitzades pel tutor o tutora del grup i altres seran conduïdes per l’orientadora 

educativa del centre. Les sessions no especificades en cadascun dels nivells seran 

sessions que el tutor o tutora farà periòdicament per tal de treballar demandes 

específiques que vagin sortint del mateix grup d’alumnes o informar d’activitats i 

realitzar, per exemple, avaluacions individuals o conjuntes dels diferents processos, 

programes o projectes que es van duent a terme durant tot el curs. Pensem que és molt 

important no tancar totalment totes les sessions de tutoria, sinó que el tutor o la tutora 

han de disposar també d’un espai lliure per tal de tractar aspectes que van sorgint en el 

dia a dia i que es mereixen també un espai dins les hores de tutoria de grup. 
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5.1 PROGRAMA DE TUTORIES 1R D´ESO 

EIX: TÈCNIQUES D’ESTUDI 

- Cuidem les formes (2 sessions dedicades a vetllar per la bona presentació dels 

treballs i les llibretes dels alumnes) 

- I tu, com estudies? (2 sessions centrades en anar descobrint diferents 

estratègies bàsiques de cara a l’estudi a casa) 

- Com ha anat el primer trimestre (Sessió d’avaluacio del propi procés 

d’aprenentatge 

- No et quedis enrere! (Sessió per tal de destacar la importància d’adquirir un bon 

hàbit lector) 

(*) Per tal d’assegurar el treball d’aquest eix els alumnes reben a principi de curs una 

agenda amb un resum al principi dels aspectes més importants treballats en 

aquestes sessions. Per altra banda, l’eix de les tècniques d’estudi no només es 

treballa a tutoria sinó que es potencia molt des d’altres àrees per tal de 

contextualitzar al màxim cadascun dels recursos i estratègies treballats. 

EIX: EDUCACIÓ PER A LA SALUT 

-Taller de sexualitat (1 sessió en la qual es treballa els canvis sexuals que es viuen a 

l’adolescència) 

-A mi també em passa, i a tu? (2 sessions complementàries a l’anterior en les quals es 

treballen els canvis de l’adolescència des d’una part més emocional) 

-Primers auxilis. El joc de la Creu Roja (2 sessions en les quals a través d’un joc 

virtual els alumnes aprenen els coneixements més bàsics en referència als primers 

auxilis) 

-Prevenir les lesions a l’esport (1 sessió en la qual  es treballa per prevenir possibles 

lesions dels alumnes a l’hora de practicar esport) 

-Una dieta equilibrada (1 sessió en la qual es treballen els diferents hàbits 

d’alimentació saludables. Aquesta sessió es fa coincidir amb el projecte “El nostre 

restaurant” treballat durant el tercer trimestre, per tal de contextualitzar al màxim els 

continguts treballats, ja que els alumnes els han d’utilitzar per proposar després una 

carta de menú de restaurant equilibrada. 

(*) En aquest eix és convenient mencionar que també es dur a terme a primer d’ESO el 

programa Mou-te i fes esport, a través del qual cadascun dels alumnes de primer d’ESO 

disposa d’un “trainer” (un alumne del cicle de grau superior d’activitats fisico esportives) 

que l’ajuda a elaborar un pla anual de millora dels propis hàbits de salut. 
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EIX: COEDUCACIÓ 

-La mateixa gespa, els mateixos colors... però alguna cosa falla (2 sessions en les 

quals es reflexiona sobre els diferents rols que desenvolupen els homes i dones en la 

societat a la vegada que es treballa el dret a la igualtat de drets de cadascun dels dos 

sexes. 

EIX: RELACIONS PERSONALS 

-Em fan la vida impossible (2 sessions en les quals es fa tot un treball per a la 

prevenció del bullying al centre educatiu) 

-Presentació del servei de Mediació (1 sessió en la qual la coordinadora del servei de 

mediació del centre i l’equip de mediadors presenten aquest servei a l’alumnat de 1r 

d’ESO) 

5.2 PROGRAMA DE TUTORIES 2N D´ESO 

EIX: TÈCNIQUES D’ESTUDI  

Durant aquest curs els instruments estudiats a 1r d’ESO se segueixen aplicant per 

l’equip de docents i les tècniques d’estudi es treballen des de les diferents matèries. 

EIX: SALUT 

-Més canvis... (Aquesta intervenció consisteix en la realització d’un taller de sexualitat 

en petit grup per tal d’abordar les inquietuds de l’alumnat respectant més la intimitat i els 

propis interessos referents a la sexualitat i altres temes relacionats amb la salut. Els 

petits grups, de 4 o 5 alumnes, són confeccionats pels tutors i tenen en compte la 

maduresa i característiques de cada alumne) 

-Darrere les pantalles (Sessió en la qual es fa tot un treball de reflexió al voltant de 

com utilitzar les noves tecnologies, xarxes socials, mòbils, webcams...) 

EIX: RELACIONS PERSONALS:  

-Programa MOST. Programa realitzat amb la col·laboració de la Universitat de 

Barcelona (12 sessions dedicades al desenvolupament de la Prosocialitat). 

-Programa “Play Emotion “. Programa d’educació emocional que contempla les 

següents sessions: 

 1. Saps el que sents 
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 2. Una flor peculiar 

 3. Regula! 

 4. Quin és el teu tempo? 

 5. Pensaments irracionals 

 6. Viatges gratis, perspectives diferents i llops que s’esfumen 

 7. Farmacioles emocionals 

-Dreamer. 2 sessions que consisteixen en la visualització d’una pel·licula i el comentari 

d’aquesta tenint en compte tots els continguts de l’eix de relacions personals treballats 

durant el curs. A més a més en aquesta pel·lícula també es treballen molts valors 

relacionats amb la família. 

5.3 PROGRAMA DE TUTORIES 3R D´ESO 

EIX: TÈCNIQUES D’ESTUDI 

-Quant inverteixes en estudi? Sessió en la qual, mitjançant la elaboració d’uns 

qüestionaris els alumnes poden veure com estan realitzant el seu estudi i de quina 

manera això pot influenciar els seus resultats, a la vegada que fan un recull de 

propostes de millora personals en aquest aspecte. 

Igual que a 2n d’ESO els instruments estudiats a 1r d’ESO se segueixen aplicant per 

l’equip de docents i les tècniques d’estudi es treballen des de les diferents matèries. 

EIX: SALUT 

-El termòmetre de la teleporqueria (Sessió en la qual es reflexiona sobre l’hàbit de 

mirar la televisió per mirar-la enlloc d’invertir aquest temps en activitats menys 

sedentàries i més productives. A la vegada es dóna eines als alumnes per tal de ser 

crítics amb els programes que acostumen a mirar per televisió. 

-Programa XKPTs (El programa XKPTs és un programa de prevenció del consum de 

cànnabis dissenyat per la diputació de barcelona. Consta de 4 sessions i s’aplica al 

centre durant el tercer trimestre) 

EIX: COEDUCACIÓ 

Billy Elliot. 2 sessions en les quals es visualitza la pel·licula de Billy Elliot i es fa  tot un 

treball de reflexió a l’aula 
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Ni + ni -. 1 sessió que es dedica a jugar al joc “Ni més ni menys” que planteja situacions 

de tracte desigual entre homes i dones a la feina i provoca el debat i la reflexió a l’aula 

EIX RELACIONS PERSONALS  

-Autoconcepte i autoestima. Sessió en la qual es parla d’aquests dos conceptes i es 

reflexiona conjuntament sobre la importància de tenir una bona autoestima 

-Autoconeixement. Sessió en la qual cada alumne descobreix el seu nivell 

d’autoconeixement i es reflexiona sobre com pots aprendre a conèixer-te millor a tu 

mateix i quin tipus d’avantatges té el fet que et coneguis millor. (Els alumnes realitzen 

un seguit de qüestionaris que els diuen quin és el seu caràcter, quin nivell 

d’autoconeixement tenen...) 

-Aptituds. Sessió en la qual es parla de les aptituds i es fa un treball amb els alumnes 

per tal de  descobrir quines són les aptituds més destacades de cadascú 

-Interessos vocacionals. En aquesta sessió els alumnes, contestant un qüestionari 

descobreixen i reflexionen sobre quins són els seus interessos vocacionals 

-Perduts a la lluna. Durant 2 sessions es reflexiona sobre el fet de decidir i es dóna 

estratègies noves als alumnes per tal de prendre decisions d’una manera més eficaç 

que tingui en compte diferents aspectes. 

-De cara a 4t... sessió en la qual es dóna als alumnes un informe que recull tota la 

informació treballada durant el curs, es fa la signatura conjunta d’aquest i es presenten 

les diferents matèries específiques de cara al curs vinent 

5.4 PROGRAMA DE TUTORIES 4RT D’ESO  

EIX: TÈCNIQUES D’ESTUDI 

Igual que a 2n d’ESO els instruments estudiats a 1r d’ESO se segueixen aplicant per 
l’equip de docents i les tècniques d’estudi es treballen des de les diferents matèries 

EIX: EDUCACIÓ PER A LA SALUT 

Taller de sexualitat: Sessió que es dedica a treballar les diferents conductes de risc en 

matèria de sexualitat. 

EIX: COEDUCACIÓ 

-Protagonistes nosaltres. Sessió que treballa diversos estereotips i prejudicis de 

gènere amb l’alumnat. 
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-Whale Rider: 2 sessions dedicades a la visualització de la pel·licula Whale Rider i la 

reflexió posterior sobre aquesta a través de la realització de diferents activitats guiades 

-Cançó d’amor. Sessió que treballa la prevenció de les relacions abusives de gènere a 

través de l’anàlisi de diferents cançons. 

EIX: RELACIONS PERSONALS 

-Decisions. Sessió en la qual es recorden els conceptes sobre la presa de decisions 

treballats durant el curs anterior i se’ls proposa la realització, durant tot el curs, d’un 

projecte de decisió personal 

-Qüestionari Orienta’t: Sessió en la qual es realitza el qüestionari “Orienta’t “ del 

Departament d’Educació i es reflexiona conjuntament i de manera individual sobre els 

resultats obtinguts. 

-Les meves opcions acadèmiques: 3 sessions en les que es va explicant de manera 

detallada les opcions dels Plans de Qualificació Professional Inicial, Els cicles formatius, 

el batxillerat i la Universitat. (En la sessió informativa dels PQPI s’invita també a tots els 

alumnes de 2n d’ESO que compleixen el requisit de l’edat per a poder-s’hi presentar) 

* (També es realitza una reunió informativa de les proves d’accés a tots els alumnes 

que compleixen el requisit de l’edat per a poder presentar-s’hi, i els que decideixen 

presentar-s’hi reben un seguiment i assessorament totalment personalitzat durant tot el 

procés. Des de la inscripció fins a la publicació dels resultats) 

-I després què?. Sessió que es pot fer a l’aula o de manera individual a casa que 

consisteix en la realització d’un quadern virtual que planteja la resolució de diferents 

casos mitjançant els coneixements adquirits de cadascuna de les opcions acadèmiques 

explicades en les anteriors sessions. 

-Parlem!. Sessió en la qual es fa un debat sobre diferents aspectes relacionats amb les 

opcions acadèmiques estudiades. 

-Com buscar feina. Sessió en la que s’explica com fer un currículum i una carta de 

presentació i es dóna a conèixer el servei del SOC. 

-Quines feines demanen? Quant es cobra? Sessió en la qual s’invita als alumnes a 

fer una recerca a través de diferents mitjans per descobrir el món de les ofertes de 

feina, saber analitzar-les... 

-Entrevistes de feina. Sessió en la qual es treballen aspectes interessants a l’hora de 

preparar-se i realitzar una entrevista de feina 
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-Valors del treball. Sessió en la qual es visualitzen diferents escenes en les quals el 

protagonista demostra tenir un valor professional determinat. Es tracta de descobrir-lo i 

veure quins avantatges té tenir-lo en compte a l’hora de treballar. 

Observacions: 
1- Durant tot el curs el s al umnes de tota l a ESO poden real i tzar entrevi stes d’ori entaci ó 

acadèmica i professi onal amb l ’ori entadora educati va del centre. Per fer-ho ho han de 

comuni car primer al tutor i després es f i xa l a data de l ’entrevi sta, i un cop feta 

l ’ori entadora educati va fa un retorn del que s’ha trebal l at al tutor o tutora.  

2- Tot el materi al  el aborat per al trebal l  de l es tutori es es va penjant en un curs del Moodle 

del centre perquè tant el s al umnes com el s tutors el t i nguin a di sposi ci ó en qual sevol 

moment . 
 

5.5 PROGRAMA DE TUTORIES BATXILLERAT 

Primer  trimestre 

Dia d’acollida: Horari i normes de convivència. 

Organització de l’aula i graella d’exàmens 

Elecció de delegats 

Sessió de preavaluació 

Segon trimestre 

Sexualitat (2n Batxillerat) 

Sessions a càrrec del Dr. Frago. Les xerrades 

no sempre coincidiran amb l’hora de tutoria. 

Conductes de risc: 

1. La Sida i les malalties de transmissió sexual 

Orientació professional i universitària 

Dossier per treballar a classe amb els tutors 

Tercer trimestre 

Conductes de risc: 

1. Adolescència i alcohol 

Dossier per treballar a classe i conferència a càrrec de la Fundación Alcohol y Sociedad 

2. Les drogues 
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Dossier per treballar a classe amb els tutors 

Orientació professional i universitària 

Dossier per treballar a classe amb els tutors. 

Visites a les universitats: UDL, Autònoma BCN 

i altres que necessitin els alumnes. 

 

5.6 PROGRAMA DE TUTORIES DELS CFGM 

Primer trimestre 

Dia d’acollida: Horari i normes de convivència. 

22 

Pla d’Acció Tutorial IES JOAN ORÓ 

Organització de l’aula i graella d’exàmens. 

Elecció de delegats. 

Segon trimestre 

Sexualitat: Sessions a càrrec del Dr. Frago. 

Conductes de risc: 

1. La Sida i les malalties de transmissió sexual. 

Tercer trimestre 

Conductes de risc: 

2. Adolescència i alcohol. 

Dossier per treballar a classe i conferència a 

càrrec de la Fundación Alcohol y Sociedad 

3. Les drogues 

Dossier per treballar a classe amb els tutors. 

Orientació professional. 
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ANNEX VII: PAT CICLES FORMATIUS 
 

OBJECTIUS  

 

5. Millorar l’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat. 

6. Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes. 

7. Millorar la convivència i afrontar els conflictes de forma ràpida i efectiva. 

8. Minimitzar l’abandó d’alumnes.  

 

 

L’ACCIÓ TUTORIAL 

 

La funció tutorial posa al primer pla aquelles característiques de l’educació que 

fa que aquesta no es redueixi a un únic procés d’instrucció i es transformi en 

una educació personalitzada de la persona. 

 

L’acció tutorial està encaminada a desenvolupar per a l’alumnat: 

 

 L’orientació personal. 

 L’orientació acadèmica. 

 L’orientació professional 

 

Tots aquest aspectes s’han de treballar tant a nivell individual com de grup i per 

cadascun dels diferents àmbits implicats. 

 

 Equip directiu, cap de departament, coordinador pedagògic 

 Els tutors 

 Els equips de professors/es 

 Les empreses col·laboradores a l’FCT 

 

 

L‛orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l‛alumnat, 

facilitant-li el seu autoconeixement en l‛àmbit de les aptituds, personalitat i 

interessos, i col·laborant en el desenvolupament de criteris propis. 

L‛orientació acadèmica pretén que l‛alumnat conegui la forma de dur a terme 

un millor 

aprenentatge dels continguts, tant teòrics com pràctics, que se li han impartit i 

possibilitar la coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en 

el seu procés d‛aprenentatge. 

L‛orientació professional pretén ajudar l‛alumnat a fer una elecció equilibrada 

de posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs. 
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METODOLOGIA  

Els mitjans per tal d’aconseguir els objectius estaran basats fonamentalment: 

 Reunions de l’equip de tutors. 

 Reunions de l’equip docent. 

 Reunions amb les empreses de FCT 

 Tutories amb el grup classe.  

 Tutories individualitzades. 

 Activitats complementaries: Organització diades (rebuda alumnes, Nadal i 

final de curs) 

 Activitats acadèmiques (sortides i conferències) 

 

FUNCIONS DEL TUTOR 

15.3.- Són funcions del professor tutor/a: 

a) Presidir les sessions d’avaluació del grup 

b) Fer constar en acta els acords de la junta avaluadora i de les reunions amb 

professors/res o alumnes del grup. 

c) Rebre alumnes o els seus pares o tutors legals, d’acord amb la disposició 

horària inclosa en la seva dedicació de treball. 

d) Vetllar pel funcionament i control d’assistència dels alumnes del seu grup i fer 

les comunicacions oportunes. 

e) Si ho creu necessari, convocar reunions entre els professors/res del grup per 

tal de comentar i valorar la marxa del curs. 

f) Orientar els alumnes del grup en tots aquells aspectes que puguin millorar el 

seu rendiment personal i acadèmic. 

g) Comunicar al/a la Cap d’Estudis qualsevol incidència important per part dels 

professors/res o alumnes del grup. 

h) Comunicar al/a la secretari/a els desperfectes que observi a l’aula. 

i) Qualsevol altra que li encomanin les autoritats competents. 

 

 

CALENDARI DE REUNIONS 

Reunió departament CFGS Animació Activitats Físicoesportives          

 Dilluns 15:30 

Reunió departament - equip docent Conducció d'Activitats en el Medi Natural

 Dilluns 15:30 

Reunió de departament - equip docent Preimpressió Digital   

 Dimecres 15:00 
 

 

AVALUACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

Items a valorar en reunió de tutors: 
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 Realització efectiva de les sessions programades.   

 Dificultats en el seu desenvolupament.  

 Grau d’acceptació de les activitats per l’alumnat.  

 Valoració qualitativa i quantitativa dels conflictes. 

 Valoració del rendiment acadèmic dels alumnes.  

ACTIVITATS CFGM 
 

ACTIVITATS 1r TRIMESTRE 

TASQUES RESPONSABLE 

Rebuda de l’alumnat, presentació de l’equip docent . Cap d’estudis, cap de 

departament.  

Presentació del currículum, fent incidència en calendari i horaris 1r 

trimestre 

Tutors 

Recordatori i modificacions  de les NOFC i programació de cicle 

formatiu fent incidència en l’article 10 de les NOFC de les normes de 

convivència i de règim disciplinari.  

Tutors 

Recordatori i modificacions de les NOFC i programació fent incidència 

en l’article 23 de les NOFC. 

Tutors 

Fer fitxa de dades personals i perfil de l’alumne. Tutors 

Elecció de delegats. Tutors 

Coneixement del “Pla d’evacuació del centre” Responsable del pla 

Preparació i presidir de la sessió de la 1ª avaluació. Calendari i 

informació als alumnes 

Cap de departament, 

tutors.  

Informar els alumnes dels acords presos en la sessió d’avaluació.  Tutors i professors 

Informació al professorat dels conflictes, inquietuds i suggeriments dels 

alumnes.  

Tutors i professors 

Presentació i organització de la FCT Coordinadora cicles  

Coordinació empreses- tutors  Coordinadora cicles / Tutor 

FCT 

Coordinació empreses- escola Coordinadora cicles / Tutor 

FCT 

Tutories individualitzades orientació  Tutors i professors 

Proposta d’activitats i organització de sortides Cap de dep. i professors. 
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ACTIVITATS 2n TRIMESTRE  

TASQUES RESPONSABLE 

Informació de la 1ª avaluació i presentació de les activitats de tutoria 

del 2n trimestre. 

Tutors 

Presentació del currículum de 2n trimestre, fent incidència en calendari i 

horaris 2n  trimestre. 

Tutors 

Tècniques d’estudi Tutors 

Recollir opinions i propostes dels alumnes respecte al funcionament de 

les classes 

Tutors i professors 

Tutories individualitzades orientació Tutors i professors.  

Informar els alumnes dels acords presos en la sessió d’avaluació.  Tutors 

Informació al professorat dels conflictes, inquietuds i suggeriments dels 

alumnes.  

Tutors i professors 

Coordinació empreses- tutors  Coordinador/a cicles / 

Tutor FCT 

Coordinació empreses- escola Coordinador/a cicles / 

Tutor FCT 

 

ACTIVITATS 3r TRIMESTRE  

TASQUES RESPONSABLE 

Informació de la 2ª avaluació i presentació de les activitats de tutoria 

del 3r trimestre. 

Tutors 

Presentació del currículum de 3r trimestre, fent incidència en calendari i 

horaris 3r  trimestre. 

Tutors 

Coordinació crèdit de síntesi Cap de departament 

Organització del crèdit de síntesi Cap de dep., professors. 

Coordinació i seguiment crèdit de síntesi Cap de dep., professors. 

Recollir opinions i propostes dels alumnes respecte al funcionament de 

les classes 

Tutors i professors 

Recollir opinions i propostes dels professors respecte al funcionament 

de les classes 

Tutors i professors 

Coordinació alumnes fira de Formació Professional  Coord. cicles, professors. 

Tutories individualitzades orientació Tutors i professors.  

Informar els alumnes dels acords presos en la sessió d’avaluació.  Tutors. 
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Informació al professorat dels conflictes, inquietuds i suggeriments dels 

alumnes.  

Tutors i professors. 

Informació de la normativa d’avaluació ordinària i extraordinària.  Tutors.  

Coordinació empreses- tutors  Coordinador/a cicles  

Coordinació empreses- escola Coordinador/a cicles  

Coordinació tutors 1r i 2n.  Cap de departament.  

Avaluació del PAT Cap de departament. 

Participació en la Fira d'FP Cap de departament. 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

 Xerrada sobre Prevenció de drogodependències a càrrec de la Paeria de 

Lleida (Conducció). 

 Xerrada sobre Prevenció de conductes de risc a càrrec de Fundació 

Mensalus (Conducció). 

 Sortida de fotografia (Preimpressió) 

 Visita al Graphispag (Preimpressió) 

Calendari a concretar amb les institucions cada curs. 

 

 

ACTIVITATS CFGS 
 

ACTIVITATS 1r TRIMESTRE 

 
TASQUES RESPONSABLE 

Rebuda de l’alumnat, presentació de l’equip docent . Cap d’estudis, cap de 

departament.  

Presentació del currículum de 2n curs. Fent incidència en calendari i 

horaris 1r trimestre 

Tutors 

Recordatori i modificacions  del RRI i llibreto fent incidència en l’article 

10 del RRI de les normes de convivència i de règim disciplinari.  

Tutors 

Recordatori i modificacions del RRI i llibretó fent incidència en l’article 

23 del RRI. 

Tutors 

Fer fitxa de dades personals i perfil de l’alumne. Tutors 

Elecció de delegats. Tutors 

Coneixement del “Pla d’evacuació del centre” Responsable del pla 

Preparació i presidir de la sessió de la 1ª avaluació. Calendari i 

informació als alumnes 

Cap de departament, 

tutors.  

Informar els alumnes dels acords presos en la sessió d’avaluació.  Tutors 

Informació al professorat dels conflictes, inquietuds i sugerències dels 

alumnes.  

Tutors 

Presentació i organització de la FCT Coordinadora cicles 

Coordinació empreses- tutors  Coordinadora cicles 
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Coordinació empreses- escola Coordinadora cicles 

Tutories individualitzades orientació Coordinadora cicles 

Organització de festa  rebuda dels alumnes Prof. animació 

Organització d’activitats de festival de Nadal  Cap de dep. 

 

 

ACTIVITATS 2n TRIMESTRE  

 
TASQUES RESPONSABLE 

Informació de la 1ª avaluació i presentació de les activitats de tutoria 

del 2on trimestre. 

 

Tutors 

Presentació del currículum de 2n trimestre. Fent incidència en calendari 

i horaris 2n  trimestre. 

Tutors 

Tècniques d’estudi Tutors 

Organització del crèdit de síntesi Cap d’estudis, cap de 

departament 

Informació crèdit de síntesi Cap d’estudis, cap de 

departament 

Coordinació alumnes fira de Formació Professional  Coordinador/a cicles 

Recollir opinions i propostes dels alumnes respecte al funcionament de 

les classes 

Tutors 

Tutories individualitzades orientació Coordinadora pedagògica, 

tutors.  

Informar els alumnes dels acords presos en la sessió d’avaluació.  Tutors 

Informació al professorat dels conflictes, inquietuds i sugerències dels 

alumnes.  

Tutors 

Tutories individualitzades orientació  Tutors.  

Coordinació empreses- tutors  Coordinador/a cicles 

Coordinació empreses- escola Coordinador/a cicles 

Proposta d’activitats i organització de sortides Cap de dep i professors. 

 

 

ACTIVITATS 3r TRIMESTRE  

 
TASQUES RESPONSABLE 

Informació de la 2ª avaluació i presentació de les activitats de tutoria 

del 2on trimestre. 

 

Tutors 

Presentació del currículum de 2n trimestre. Fent incidència en calendari 

i horaris 3r  trimestre. 

Tutors 

Coordinació tutors crèdit de síntesi Cap de departament 

Organització del crèdit de síntesi Cap d’estudis, cap de 

departament 

Coordinació i seguiment crèdit de síntesi Tutors grup i tutors alumnes. 

Recollir opinions i propostes dels alumnes respecte al funcionament de 

les classes 

Tutors 

Recollir opinions i propostes dels professors respecte al funcionament 

de les classes 

Tutors 

Tutories individualitzades orientació Coordinador/a cicles, 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

              INS JOAN ORÓ  

 
  214 

 

tutors.  

Informar els alumnes dels acords presos en la sessió d’avaluació.  Tutors 

Informació al professorat dels conflictes, inquietuds i sugerències dels 

alumnes.  

Tutors 

Tutories individualitzades orientació Coordinador/a cicles, 

tutors.  

Informació de la normativa d’avaluació ordinària i extraordinària.  Tutors.  

Coordinació empreses- tutors  Coordinador/a cicles  

Coordinació empreses- escola Coordinador/a cicles  

Coordinació tutors 1r i 2n.  Cap de departament.  

Avaluació del PAT Cap de departament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


