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  FINALITATS I OBJECTIUS DE L'ESO

L’Ensenyament Secundària Obligatòria té la finalitat de proporcionar a l'alumne 
la formació necessària per tal de:

• Comprendre  i  produir  missatges  orals  i  escrits  amb  propietat,  autonomia  i 
creativitat en català, en castellà i almenys en una llengua estrangera. Utilitzar 
aquestes llengües per comunicar-se, per organitzar els propis pensaments, i 
reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge.

• Interpretar i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzin 
codis artístics, científics i tècnics amb la finalitat d’enriquir les possibilitats de 
comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.

• Obtenir i seleccionar informació utilitzant les fonts en les quals habitualment es 
troba  disponible,  tractar-la  de  forma  autònoma  i  crítica,  amb  una  finalitat 
prèviament  establerta  i  trametre-la  als  altres  de  manera  organitzada  i 
intel·ligible.

• Elaborar  estratègies  d’identificació  i  resolució  de problemes en els  diferents 
camps del coneixement i de l’experiència, mitjançant procediments intuïtius i de 
raonament lògic i contrastar i reflexionar al voltant del procés que s’ha seguit.

• Fomentar  en  l’alumne  l’hàbit  de  treball,  elaborant  pautes  d’organització  de 
feines que vagin encaminades al seu assoliment per part de l’alumne.

• Que l’alumne/a  es  formi  una  imatge  ajustada  de  si  mateix/a,  de les  seves 
característiques i possibilitats.

• Que l’alumne/a desenvolupi activitats de forma autònoma i equilibrada, valorant 
l’esforç i la superació de les dificultats.

• Conèixer  i  apreciar  el  patrimoni  cultural  i  contribuir  activament  a  la  seva 
conservació i millora, entendre i acceptar la diversitat lingüística i cultural com 
un  dret  dels  pobles  i  dels  individus  i  desenvolupar  una  actitud  d’interès  i 
respecte cap a l’exercici d’aquest dret.

• Relacionar-se  de  forma  correcta  amb  altres  persones  i  participar  en  les 
activitats de grup amb actituds solidàries i tolerants.

• Reconèixer, acceptar i valorar críticament les diferències de raça, sexe, classe 
social, creences i altres característiques individuals i socials.

• Analitzar  els  mecanismes  i  valors  que  regeixen  el  funcionament  de  les 
societats, rebutjant qualsevol tipus de discriminació en especial els relatius als 
drets  i  deures  dels  ciutadans  i  adoptar  respecte  a  això  judicis  i  actituds 
personals.

• Prendre  consciència  del  funcionament  del  medi  natural,  valorar  les 
repercussions que sobre ell tenen les activitats humanes i contribuir activament 
a  la  seva  defensa,  conservació  i  millora  com a  element  determinant  de  la 
qualitat de vida.
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• Conèixer  i  valorar  el  desenvolupament  científic  i  tecnològic,  les  seves 
aplicacions i la seva incidència en el seu medi físic i social.

• Comprendre l’aplicació en l’àmbit professional dels coneixements adquirits com 
a preparació i orientació de la futura integració al món laboral.

• Conèixer  i  apreciar  el  patrimoni  cultural  i  contribuir  activament  a  la  seva 
conservació i millora, entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels 
pobles i  dels individus i  desenvolupar  una actitud d’interès i  respecte cap a 
l’exercici d’aquest dret.

• Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de 
les conseqüències per a la salut individual i col·lectiva en els actes i decisions 
personals.

• Valorar els beneficis que suposen els hàbits de l’exercici físic, de la higiene i de 
l’alimentació equilibrada, així com de portar una vida sana.
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  ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

Currículum LOE.

DE PRIMER A TERCER D'ESO

Matèries

Còmput anual  
d'hores/setmana

1r 2n 3r

Llengua catalana i literatura 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3
Llengua estrangera 3 3 3
Matemàtiques 3 4 3
Ciències de la naturalesa 3 3 4
Ciències socials, geografia i història 3 3 3
Educació física 2 2 2

Música 2 2*

Educació visual i plàstica 3 1*

Tecnologia 2 2 2*

Educació per a la ciutadania 1*
Religió/Hist.de les religions/Ens.alternatius 2 2
Tutoria 1 1 1

Matèries optatives 2 2 2

Total setmanal 30 30 30
(*) Organització trimestral. Es faran tres hores per setmana en aquestes matèries, de tal  
manera que les matèries de Tecnologia i de Música es faran en dos trimestres i les de 
Educació visual i plàstica i de Educació per a la ciutadania en un trimestre.

Matèries optatives/treball de síntesi

A l'oferta de matèries optatives s'hi inclou:
a) la segona llengua estrangera (francès) a 2n i a 3r curs dins l'oferta de 

matèries optatives i el treball de síntesi (2h/set anuals)
b) la matèria de Cultura clàssica i d'Emprenedoria a 3r d'ESO (dins l'oferta de 

matèries optatives en 2 hores/set. Quadrimestrals = 1h/set. de mitjana 
anual).

Organització de les matèries optatives

1r d'ESO
Distribució de l'alumnat en grups-classe

1r trimestre 2n trimestre

Coneixement de la 
Biblioteca

Elaboració d'un treball 
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2n d'ESO
Distribució de l'alumnat en grups 

d'ampliació i grups de reforç, excepte a 
Llengua francesa que hi ha l'alumnat que 

ha triat 2a llengua estrangera

1r trimestre 2n trimestre 

Matèries optatives de matemàtiques i de llengua
Matèria optativa de Llengua francesa

3r d'ESO
Distribució de l'alumnat en grups 

d'ampliació i grups de reforç, excepte a 
Llengua francesa que hi ha l'alumnat que 

ha triat 2a llengua estrangera, i les matèries 
de Cultura clàssica i d'Emprenedoria

1r trimestre 2n trimestre 

Matèries optatives de llengua i de matemàtiques
Matèria optativa de Llengua francesa
Matèria optativa de Cultura clàssica

Matèria optativa d'Emprenedoria

El Treball de síntesi es realitzarà de manera intensiva l'última setmana del curs.

QUART D’ESO

Matèries hores/setmana

Llengua catalana i literatura 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua estrangera 3

Matemàtiques 4

Ciències socials, geografia i història 3

Educació ètica i cívica 1*

Educació física 2

Projecte de recerca (última setmana de curs)

Religió/Hist.de les religions/Ens.alternatius 1*

Tutoria 1

Matèries optatives(**) 9

TOTAL SETMANAL 30

(*) Organització quadrimestral. Es faran dos hores per setmana en aquestes matèries, de 
tal manera que cada matèria es farà en un quadrimestre.

(**)Matèries optatives
La seva durada és anual i es fan en tres hores setmanals. La tria de les matèries per 
part de l’alumnat es fa de la següent manera:

1a opció. L'alumne/a tria blocs de dues matèries entre tres itineraris:

Itinerari humanístic i 
social

Itinerari tecnològic
Itinerari c. naturalesa i de la 

salut

Llatí Física i química

Música tecnologies Biologia i geologia
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2a opció. L'alumne/a tria la tercera matèria optativa entre les tres següents:

Visual i plàstica Informàtica 
Segona llengua estrangera: 

francès

Currículum LOMCE.
S'inicia la seva aplicació en el curs 2015-2016 a primer i tercer curs.

Matèries
Còmput anual d'hores/setmana

1r 2n 3r 4t

Llengua catalana i literatura 3 3 3 3

Llengua castellana i literatura 3 3 3 3

Llengua estrangera 3 4 3 3

Matemàtiques 3 4 4 4

Ciències Naturals: biologia i geologia 3 - 2 -

Ciències Naturals: física i química - 3 2 -

Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3

Educació física 2 2 2 2

Música 2 2 - -

Educació visual i plàstica 2 - 2 -

Tecnologia 2 2 2 -

Religió/Cultura i valors ètics 1 1 1 1

Tutoria 1 1 1 1

Treball de síntesi / Projecte de recerca (1) (1) (1) (1)

Servei comunitari - - (1)

Matèries específiques 2 2 2 10

TOTAL SETMANAL 30 30 30 30

Les matèries específiques de primer a tercer s'organitzaran igual que les matèries 
optatives del currículum LOE aprovat.
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  CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT

Els criteris de distribució de l'alumnat en els cursos de l'ESO es decideix i s'aprova  pel 
Claustre a la fi del curs anterior (reunió del claustre del mes de juny).

Aquests es basen en els següents criteris:

• A primer i segon curs distribució en grups de nivells heterogenis a totes les 
matèries.  En  principi  segons  la  disponibilitat  del  nombre  de  professorat 
disponible es fan dels tres grups oficials quatre amb una ràtio aproximada de 
22-23 alumnes.

• A tercer  i  quart  curs distribució  en grups de nivells  heterogenis  a totes les 
matèries, excepte les de llengües i matemàtiques on es fan grups flexibles amb 
un de nivell més alt i la resta heterogenis.

• A partir  de  3r  es  pot  plantejar  dins  el  programa de  diversificació curricular 
organitzar un grup d'alumnes més reduït de tercer i de quart on fan totes les 
matèries adaptades,  excepte educació física i  matèries optatives i treball  de 
síntesi/projecte de recerca, que les fan dins els grups ordinaris.

• De primer a segon d'ESO en principi sinó hi ha cap raó pedagògica els grups 
no  canvien.  A  partir  de  tercer  es  poden replantejar  canvis  d'alumnes  entre 
grups, sempre intentant mantenir la seva heterogeneïtat interna pel que fa als 
nivells de coneixement i de ritmes d'aprenentatges.

La confecció dels grups classe i dels grups flexibles es farà en els equips docents de 
final  de  curs,  després  de  l'avaluació  final  ordinària,  i  d'inici  de  curs,  després  de 
l'avaluació final extraordinària.
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  PROGRAMACIÓ DE LES MATÈRIES

Models de programació.
Els departaments didàctics elaboren les programacions de les seves matèries seguint 
el REGISTRE PROGRAMACIÓ DE MATÈRIA (ANNEX I).

També hi ha dos models de programació de les mesures d'adaptació del currículum a 
dos nivells: 

• Programació bàsica per a un grup d'alumnes que se'ls  fa una adaptació 
molt semblant.  S'elabora en el REGISTRE PROGRAMACIÓ BÀSICA GRUPAL 
(Annex II).

• Programació individualitzada per a alumnat amb NEE molt importants que 
s'elabora en el REGISTRE PROGRAMACIÓ INDIVIDUAL (Annex III).

Aprovació, seguiment i revisió de les programacions.
Les programacions de les matèries s'aproven en els departaments didàctics abans de 
l'inici  del  curs.  Es  fa  constar  en  l'acta  de  la  reunió  on  s'ha  aprovat  aquesta 
circumstància.

Trimestralment,  després  d'haver-se  realitzat  les  avaluacions  parcials  en  reunió  de 
departament es fa el seguiment de les programacions. 

Al final del curs el cap de departament lliura a la direcció el resultat d'aquest seguiment 
i, si s'escau, les propostes de revisió de les programacions de cares al curs vinent. 
Tota aquesta informació es recull en el REGISTRE MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT.

Criteris d'avaluació.
Anualment i abans d'iniciar el curs la comissió pedagògica en reunió ordinària aprova 
els documents que recullen el criteris d'avaluació de cada curs de l'ESO.

Aquests documents detallen per a cada matèria

• el criteris d'avaluació, és a dir, allò que es demana a l'alumnat que ha de saber 
fer, i

• els  instruments  de l'avaluació,  és  a  dir,  amb quines eines s'avalua  i  quina 
importància  té cadascuna en la  qualificació  en les  avaluacions  parcials,  les 
avaluacions finals, ordinària i extraordinària, i les avaluacions de les matèries 
pendents.

Els criteris d'avaluació es publicaran a la web del centre.
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  TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

Organització dels grups d'alumnes.
L'organització general dels cursos es fa de la següent manera:

1r ESO:

• Quatre grups reduïts a totes les matèries.

• Una quarta tutoria d’ESO.

2n ESO

• Quatre grups reduïts a totes les matèries .

• Una quarta tutoria d’ESO.

3r ESO

• Tres grups flexibles a les llengües i matemàtiques. Un grup és homogeni amb 
un nivell més alt i la resta són heterogenis.

4t ESO

• Tres grups flexibles a les llengües i matemàtiques. Un grup és homogeni amb 
un nivell més alt i la resta són heterogenis.

A més es disposa, si els recursos humans són suficients, dels següents agrupaments 
especials i  recursos  específics  d'atenció a la diversitat de necessitats educatives 
de l'alumnat:

• Programa de diversificació curricular (aula oberta) a 3r i 4t d'ESO.

• Grups de suport i orientació a alumnes amb NEE (professorat del departament 
d'orientació).

• Aula d'acollida per a l'alumnat nouvingut.

• Unitat de Suport d'Educació Especial (USEE)

• Unitat d'Escolarització Compartida (UEC).

• Suport de la tècnica d'integració social.

• Altres recursos específics.

En cap cas s'organitzaran nous recursos específics d'atenció a la diversitat per a un 
grup d'alumnes que no tinguin per objectiu la millora dels seus resultats educatius.

La seva organització, excepte el Programa de diversificació curricular que s'explica en 
un apartat  específic,  es descriu en l'apartat  Organització de recursos específics 
d'atenció a la diversitat.

Alumnes d’incorporació tardana:
Des del CAD s’ha elaborat un pla de recepció de l’alumnat estranger que no domina la 
llengua catalana.
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L’alumnat  d’incorporació  tardana  seran  considerats  alumnes  amb NEE i  rebran  el 
mateix tractament que aquests fins que es puguin incorporar al currículum ordinari. 

El recurs principal per aquest alumnat és l'aula d'acollida.

Les principals característiques d'aquest recurs són:

• Recurs  destinat  a  alumnes nouvinguts  a Catalunya  els  últims 24 mesos.  A 
aquest alumnes se'ls fa una avaluació inicial sobre el coneixement escrit i oral 
del català que no coneixen el català per tal de determinar el nombre d'hores 
que ha d'assistir a l'aula d'acollida.

• La  finalitat  és  que  l'alumne/a  s'integri  el  més  ràpidament  possible  a  l'aula 
ordinària.  Per  aconseguir-ho  cal  que  hi  hagi  un  coneixement  bàsic  de  la 
llengua.  Això  també afavorirà  les  relacions  socials  de  l'alumne/a  per  tal  de 
cohesionar el grup.

• La  metodologia  que es  segueix  és  el  treball  de  la  llengua  oral  com a eix 
vertebrador per a la comunicació i  les relacions socials;  i  donar suport  a la 
llengua escrita.

L'orientador/a educatiu
El treball de l’orientador/a del centre engloba dos àmbits, per una banda,  l’atenció 
directa als alumnes i, per l’altra, el suport a la comunitat escolar.

Entenem que l’atenció directa als alumnes contempla:

– La docència de la part comuna i optativa del currículum, prioritzant a l’alumnat 
que presenta més dificultats en l’aprenentatge.

– Així com també la docència en grups reduïts amb alumnat que necessita un 
suport educatiu específic per a progressar en els aprenentatges i per participar 
el les activitats ordinàries del centre. A 1r i 2n d’ESO s’organitza a voltant del 
suport instrumental i a l’estudi, s’atenen els alumnes en petits grups. A 3r i 4t 
d’ESO es contempla  la  participació  al  Programa de Diversificació.  Els/les 
responsables  d’aquests  dos  recursos  són  membres  del  Departament 
d’Orientació.

– Suport  i  seguiment  personalitzat a  alumnes  amb  necessitats  educatives 
específiques que, per situacions personals o socials, requereixen d’una atenció 
específica. Aquests seguiments es realitzen amb una periodicitat setmanal o 
quinzenal.

– Fer avaluacions  psicopedagògiques i  informes.  Aquests  han  d’ajudar  a 
orientar la presa de decisions de l’alumnat i donar eines al professorat per a 
l’atenció  dins  de  l’aula  (veure  Annex  “Procediment  per  a  seguir  en  les  
demandes de valoració)

– Coordinar i participar en les accions d’orientació acadèmica i professional 
a 3r  tenint  en compte els  itineraris  del  curs  següent  i  a  4t  encaminant  les 
accions cap a l’educació post obligatòria o el món laboral.

Pel que fa al suport tècnic al conjunt de la comunitat escolar:

– Suport  als  equips  de  tutors  en  les  valoracions des  d’un  punt  de  vista 
psicopedagògic i social del grup classe.
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– Suport  en  la  planificació  dels  programes  i  actuacions  específiques  de 
l’Orientació acadèmica i professional dels alumnes.

– Elaboració dels Plans Individualitzats, conjuntament amb el tutor/a i fer-ne 
el seguiment i l’avaluació.

– Assessorar  departaments  i  equips  docents  en  aspectes  pedagògics  i 
organitzatius  per  atendre  adequadament  els  diversos  ritmes,  nivells  i  estils 
d’aprenentatge.

– Participació a  la  CAD,  per  planificar  i  fer  el  seguiment  i  avaluació  de  les 
mesures d’atenció a al diversitat de tots els alumnes.

– Coordinació amb EAP i agents externs.

– Establir, traçar  i  engegar  noves línies  de  treball amb  el  Coordinador/a 
Pedagògic/a del centre.

  El/la tècnic/a d'integració social
La seva intervenció es centra en quatre grans àmbits: sessions individualitzades amb 
els  alumnes,  coordinació  amb tutors/es,  coordinació  amb professionals  de dins del 
centre  educatiu  i  amb  serveis  externs,  intervenció  i  coordinació  amb  la  tècnica 
d’absentisme.

Àmbit 1. Sessions individualitzades amb alumnes: Tasques i eixos principals: 

• Control i saber aplicar l’agenda.

• Control de les llibretes. I facilitar-ne en cas que no en porti.

• Motivar a l’alumne/a a adquirir coneixements i a l’estudi.

• Donar estratègies i tècniques d’estudi.

• Promoure l’adquisició  d’habilitats  socials:  saber  escoltar,  demanar  un favor,  
expressar  sentiments,  contenció  emocional,  comunicació  constructiva,  
participació en l’entorn.

• Fomentar  habilitats  d’autonomia  personal:   hàbits  d’ordre  i  organització  
personal;   adquirir  valors:  responsabilitat  i  el  respecte;  contractes  i  acords  
personalitzats amb els alumnes.

• Afavorir la millora de l’autoestima.

Àmbit 2. Coordinació amb professionals de dins del centre educatiu i d’altres:

• Reunió amb el coordinador pedagògic

• Reunió  de la  comissió  d’atenció  a  la  diversitat  per  exposar  i  seguiment  de 
casos.

• Reunió amb la tècnica d’absentisme.

• Reunió i coordinació amb Serveis Socials (comissió social)

Àmbit 3. Coordinació amb tutors/es
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• En el supòsit que, el pare o mare no es presenti en les reunions proposades i 
programades  pel  tutor  reiteradament.  La  TIS intervindrà  seguint  el  protocol 
establert.

• En el supòsit que, el pare o mare no respongui a les trucades del tutor per les 
faltes d’assistència, la TIS actuarà segons el protocol.

• Entrevistes  amb  pares  amb  la  finalitat  d’assessorar,  proposar  estratègies 
educatives i fer-ne el seguiment. Si s’escau, assessorament i ajut de beques. 

Àmbit 4. Intervenció i coordinació amb la tècnica d'absentisme del municipi:

• Control setmanal de les faltes d’assistència.

• Exposar casos d’absentisme en els equips docents i fer-ne una valoració

• Derivació de casos a la tècnica d’absentisme, en casos d’absentisme regular, 
intermitent, crònic i total.

  Comissions que gestionen els recursos i suports per 
atendre la diversitat

• CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat),.
• COMISSIÓ PEDAGÒGICA, 
• ELS EQUIPS DOCENTS DE CADA CURS,  que es reuneixen un cop cada 

setmana, seran els que proposaran i vehicularan les activitats i decisions que 
es prenguin per atendre les diferents necessitats educatives de l’alumnat.

• Per donar suport a aquestes necessitats tot el professorat podrà acudir també 
particularment  i  quan  ho  creguin  convenient  al  professorat  d'orientació 
educativa  del  centre  i  a  la  psicopedagoga  de  l’EAP,  seguint  els  canals 
establerts.

Organització de recursos específics d'atenció a la 
diversitat.

SUPORT D'INSTRUMENTALS I A L'ESTUDI. 1r i/o 2n D´ESO

Perfil alumnat

Alumnes  amb greu retard  i/o  discapacitat  que  ha  motivat 
l’elaboració d’un dictamen per part de l’EAP on es reconeixen 
i  valoren  les  seves  necessitats  educatives  específiques. 
Manifesten greus mancances en els aprenentatges més bàsics 
que els dificulten l’accés als continguts que els corresponen per 
curs. La majoria també presenten dificultats en relació als hàbits 
de treball i d’estudi.  Són alumnes amb Pla individual (PI).  A 
l’aula  ordinària  reben  programació  individual  respecte  als 
continguts i l’avaluació.

Atenció rebuda

Reforç a català,  castellà,  matemàtiques i  suport  a l’estudi 
(seguiment  d’agenda,  planificació  de  tasques,  organització  i 
presentació  de  llibretes,  preparació  d’exàmens,  tècniques 
d’estudi).  Atesos  en  grup  reduït  (4  a  5  alumnes)  – 4  h 
setmanals

Professorat Orientador/a educatiu/va de nivell
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TUTORIES INDIVIDUALITZADES

Perfil d'alumne/a
Alumnes amb hàbits de treball poc consolidats i que requereixen 
un acompanyament per organitzar i planificar el seu treball 
d'estudi.

Atenció rebuda
Revisió setmanal de l’agenda i llibretes; suport en la planificació 
del treball a casa i el lliurament de tasques, acompanyament en la 
preparació d’exàmens.

GRUP DE MILLORA 1r i/o 2n D´ESO

Perfil alumnat

Alumnes  que  arriben  a  secundària  sense  haver  superat 
l'etapa  de  primària. El  seu  nivell  competencial  correspon  al 
cicle  mitjà  de  primària.  Presenten  mancances  importants  en 
nocions  bàsiques  de  matemàtiques,  comprensió  i  expressió 
verbal.  La majoria  no tenen consolidats  uns hàbits  de treball 
mínims.

Atenció rebuda

Reforç a català, castellà,  matemàtiques i  suport a l’estudi 
(seguiment  d’agenda,  planificació  de  tasques,  organització  i 
presentació  de  llibretes,  preparació  d’exàmens,  tècniques 
d’estudi).  Atesos  en  grup  reduït  (4  a  5  alumnes) –  2h 
setmanals

Professorat Professorat EDO, de diversitat o orientador/a de nivell

GRUP SUPORT ORDINARI 3r ESO 

Perfil d'alumnat
Alumnes amb programació bàsica, ritme d'aprenentatge lent, 
nivell baix en comprensió i expressió verbals i en raonament 
lògic-matemàtic, hàbits de treball poc consolidats.

Atenció rebuda
Reforç en matemàtiques i llengües. Grup reduït. 2h 
setmanals. Es prioritza mateixa franja horària de flexibles

Professorat Orientador/a de nivell amb la col·laboració de TIS.

AULA D’ACOLLIDA

Perfil d'alumnat

Alumnes nouvinguts que s'incorporen al sistema educatiu català; 
alumnat arribat a Catalunya en els dos anys darrers procedents 
d'un  país  migratori  i  que  necessita  una  adaptació  curricular 
específica i no té coneixement de la llengua de l'institut.

Atenció rebuda

Proporcionar  les  eines  bàsiques  per  iniciar,  el  més  aviat 
possible,  i  en  les  millors  condicions,  el  seu  procés 
d'ensenyament  i  aprenentatge  en  el  sistema  educatiu  a 
Catalunya.

Afavorir que l'alumne se senti ben atès i valorat en els aspectes 
emocionals.

Planificació, 
seguiment i 

Disposen d’un PII, pla individual intensiu. A l'aula ordinària reben 
programació  individual,  programació  bàsica  o  programació 
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AULA D’ACOLLIDA

avaluació: PII d'àrea respecte als continguts i l'avaluació de les matèries.

Professorat Tutor/a aula d'acollida

ATENCIONS INDIVIDUALS 1r A 4t ESO – Orientació educativa 

Actuacions Seguiments individuals Avaluacions psicopedagògiques

Perfil 
alumnat

Alumnes amb Pla individual dins 
l’aula ordinària que no reben cap 
mesura específica d’atenció a la 
diversitat  /  alumnat  amb 
adaptacions  ordinàries  o 
metodològiques  dins  l’aula 
ordinària  i  altre  alumnat  amb 
necessitat  de  ser  orientat  en 
hàbits de treball i estudi. 

Demandes  de  valoració 
psicopedagògica  formulades  pel 
tutor/a,  l’EDO  i/o  la  família, 
relacionades  amb  aprenentatges, 
qüestions  socials,  emocionals  i/o  de 
comportament  (veure  Annex 
Procediment  demanda  de  valoració  
psicopedagògica  al  dpt  d’Orientació  
educativa)

Atenció 
rebuda

Acompanyament  en  hàbits  de 
treball,  millora  de  les  relacions 
dins  del  grup  i  amb  el 
professorat,  autoestima  i 
confiança  vers  les  possibilitats 
acadèmiques

Dos o tres sessions (2 a 3h) segons 
el  motiu  de  la  demanda:   entrevista 
amb  l’alumne/a,  avaluació  amb 
proves cognitives i/o projectives.

Després de l’avaluació, l’orientador/a 
retorna  els  resultats  al  tutor/a,  es 
donen orientacions a l’EDO i, si és el 
cas,  a  la  família,  es  tracta  del  pla 
d’actuació.

L’avaluació  psicopedagògica  i  el  pla 
d’actuació  es  recull  en  un  informe 
psicopedagògic  que  resta  al  dpt 
d’Orientació  educativa  (veure  Annex 
Model informe psicopedagògic)

En l’espai d’atencions individuals o suport psicopedagògic també s’atenen si és el cas, 
demandes  relacionades  amb  alumnat  de  Batxillerat  i  de  FP,  bé  perquè  tenen  Pla 
individual, bé perquè apareixen demandes relacionades amb l’organització dels estudis, 
l’orientació  a  d’altres  estudis  postobligatoris,  necessitat  de  derivació  a  professionals 
externs, etc

TIS: TÈCNIC/A SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL

Perfil alumnat
Alumnat amb necessitats educatives específiques motivades 
situacions sòcio-culturals i sòcio-familiars desafavorides. 

Atenció rebuda 

Les sessions consten del control d’agenda, assistència, millora 
d’hàbits  d’estudi  i/o  millora  d’hàbits  higiènics/salut.  Sessions 
individuals amb l’excepció,  en  alguns  casos,  que  es  treballa 
amb parella. 1h setmanal
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UEC: UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA A 3r I 4t ESO 
Mesura extraordinària

Perfil alumnat

Alumnat  que  presenta  greus  problemes  de  comportament  i 
conductes  agressives  associats  a  absentisme,  rebuig 
escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació. Dins 
del context escolar manifesten un elevat grau de desmotivació i 
disrupció. Les mesures d’atenció a la diversitat dins el centre 
educatiu han resultat insuficients .

És un recurs de zona: unitat que atén alumnat dels tres centres 
de secundària públics i concertats del municipi

Atenció 
rebuda

UEC: formació bàsica incidint en l’adquisició de les CCBB i les 
competències  específiques  de  les  matèries  corresponents. 
Formació pràctica en tallers.  Intensa acció tutorial  amb atenció 
personalitzada i individualitzada. La resposta educativa obeeix a 
l’estructura i objectius dels programes de diversificació curricular. 

Organització 
UEC:  organització  específica  del  recurs.  INS:  adscrits  a  curs i 
grup ordinari de referència. 

Dedicació 
horària

Escolarització compartida amb l’institut. Venen a l’institut un matí 
a la setmana. Comparteixen aula i matèries amb el grup-classe 
de referència.

Professorat 
Coordinador pedagògic referent per a la UEC i per al professorat 
de l’institut que imparteix classe amb aquest alumnat

USEE: UNITAT DE SUPORT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL

Mesura extraordinària

Perfil alumnat

Alumnes  amb  certificat  de  disminució  i  dictamen 
d'escolarització  USEE motivat  per  discapacitat  intel·lectual 
lleugera  o  moderada  associada  o  no  a  d’altres  trastorns  del 
desenvolupament (TEA, alteracions greus de la conducta, etc).

És un recurs de zona: acull alumnes amb les característiques 
indicades i en edat de Secundària Obligatòria de tot el municipi. 
Des de curs 11-12 s’ubica en el nostre centre. 

Atenció rebuda

Es treballa les matèries instrumentals i  altres com informàtica, 
tècniques  d'estudi,  vida  quotidiana  i  reforç  d'assignatures  de 
l'aula ordinària, prioritzant les habilitats d'autonomia i iniciativa 
personal i habilitats socials.

Organització 
dels grups

La ràtio del recurs ha anat variant des de la implementació del 
mateix. Es va iniciar amb 8 alumnes. En el curs 13-14 s’atenen 
un total de 11 nois/es, amb els quals es treballa en grup reduït. 
Si coincideixen les cotutores i/o l'auxiliar d'educació especial a 
l'aula se’ls atenen en dos grups diferenciats.
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USEE: UNITAT DE SUPORT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL

Mesura extraordinària

Dedicació 
horària

L'alumne que fa menys hores a la USEE en fa 12 i el que fa més 
hores a la USEE en fa 21. S'intenta buscar l'equilibri entre les 
hores de l'aula ordinària i les hores de la USEE.

L'aula USEE cobreix tot el marc horari.

Professorat Dos  cotutores  USEE  (1  orientadora  a  temps  complet  i  ½ 
orientadora) + una auxiliar d’educació especial a temps complet

  Programa de diversificació curricular.

(ANNEX VI)

  Instruments de planificació, seguiment i avaluació de la 
resposta educativa proposada per a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials

EL PLA INDIVIDUALS (REGISTRE PLA INDIVIDUAL-Annex IV)

• És el  document  de  planificació  i  justificació  de  la  resposta  educativa 
organitzada per a un alumne/a amb necessitats educatives especials. 

• El document inclou les dades personals, trajectòria escolar, justificació de la 
proposta, valoració del nivell de competències en iniciar el pla, priorització de 
les competències bàsiques, objectius a prioritzar, orientacions metodològiques i 
criteris  d’avaluació,  horari  i  organització  dels  suports  rebuts,  calendari  i 
seguiment de les actuacions.

• Responsable de l’elaboració i seguiment del pla: tutor/a de l’alumne amb la 
col·laboració de l’orientador/a de centre.

• Els pares signen el Pla i reben una còpia del seu contingut.

• El Pla sol ser bianual en els casos motivats per un grau d’adaptació curricular i 
dels objectius molt rellevants.

• Els  Plans individuals  motivats  per  la  necessitat  de rebre mesures d’accés i 
criteris  d’avaluació  (plans  metodològics)  tenen  una  durada  d’un  curs  o  dos 
cursos acadèmics..  

• Quan el Pla individual comporta adaptacions significatives del currículum, cada 
trimestre s’elabora un informe qualitatiu i d’evolució adreçat a les famílies. La 
finalitat és afavorir la implicació dels pares i revisar l’assoliment dels objectius i 
competències prioritzades en el Pla (veure Annex)

PROGRAMACIÓ INDIVIDUAL (REGISTRE PROGRAMACIÓ INDIVIDUAL - Annex III)

• concreció dels objectius i continguts que per matèries i trimestres es programen 
i prioritzen per a un alumne/a amb pla individual. 

• Les programacions individuals es desenvolupen en els casos d’alumnat amb PI 
que a l’aula reben una adaptació molt rellevant dels continguts i activitats.
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PLA INDIVIDUAL INTENSIU. (REGISTRE PLA INDIVIDUAL INTENSIU- Annex V)

• Document que recull l’organització de la resposta educativa donada a l’alumnat 
nouvingut al nostre sistema educatiu. Indica el nivell competencial inicial, les 
ajudes que requerirà dins l’aula ordinària, els objectius a prioritzar i l’atenció 
rebuda a l’aula d’acollida.
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  L'AVALUACIÓ

Avaluació inicial i avaluacions parcials.
A cadascun dels cursos es fa una avaluació inicial  durant  el  mes d'octubre,  on es 
valora  aspectes  com  el  treball  i  l'actitud,  i  el  grau  d'assoliment  dels  continguts 
treballats. 

Es fan tres avaluacions parcials durant el curs a tots els cursos aproximadament cada 
dotze setmanes lectives.  De cada avaluació es lliura un butlletí  de qualificacions a 
l'alumnat i als seus pares.

Recuperacions de matèries pendents d'altres cursos.
L'alumnat que tingui pendents de superació matèries de cursos anteriors rebrà del seu 
tutor/a abans de finalitzar el primer trimestre el pla de treball i el calendari d'avaluació. 
També es publicarà a la web del centre.

En aquelles matèries en què la  recuperació es faci  en el  mes de febrer,  l'alumnat 
haurà de lliurar  els treballs  i  fer  les proves escrites en el  dia i  hora que indiqui  el 
calendari.  En  la  resta  de  matèries  es  tindrà  en  compte  l'evolució  acadèmica  i  la 
qualificació final del curs actual.

Avaluació final

L'avaluació  dels  processos  d'aprenentatge  dels  alumnes  serà  contínua,  amb 
observació sistemàtica del procés d'aprenentatge de l'alumnat en cadascuna de les 
àrees i fent l'anàlisi global del progrés de cada alumne en cada curs i al llarg de 
l'etapa.  Ha de constatar  l’assoliment  de resultats d’aprenentatge,  les competències 
bàsiques, els criteris d’avaluació així com el treball fet a classe i l’interès i l’esforç per 
progressar [Ordre EDU/295/2008 de 13 de juny. Article 2]

Durant el  curs s’haurà de programar mesures de reforç per aquell  alumnat que no 
assoleixin  els  aprenentatges  i  les  competències  i   i  es  realitzaran  activitats  de 
recuperació.

L’avaluació  final  de  curs  comporta  dos  tipus  de  decisions  sobre  els  alumnes  la 
qualificacions de cada matèria i  la  promoció al  curs següent  o la  superació de 
l’etapa.

Cada curs es pot repetir un sol cop.

En l’alumnat més gran de 16 anys que es constatin repeticions sense reconduir, la 
persona  tutora  amb  acord  de  l’equip  docent  i  la  col·laboració  del  departament 
d’Orientació proposarà a l’alumne/a i els pares del menor un itinerari formatiu alternatiu 
a l’ESO.

SESSIÓ D’AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA DE JUNY.

• «A partir del conjunt de dades d’avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les 
recuperacions,  si  s’escau,  el  professor  o  professora  de  cada  matèria  ha 
d’atorgar a cada alumne/a una qualificació final d’avaluació ordinària, tenint en 
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compte els criteris d’avaluació de cada matèria». [Ordre ENS/56/2012 de 8 de 
març. Article 8.3] Les matèries optatives i el treball de síntesi tenen una sola 
qualificació (de 1r a 3r d’ESO)[Ordre ENS/56/2012 de 8 de març. Article 8.5], 
per la qual cosa només caldrà recuperar les optatives suspeses quan la nota 
conjunta no és un aprovat.

• «A  partir  dels  resultats  obtinguts  per  cada  alumne/a  en  l’avaluació  final 
ordinària i tenint en compte tot allò establert als articles 12 i 14 d’aquesta ordre 
[possible superació per junta de fins a 2 matèries suspeses], l’equip docent ha 
de prendre les decisions oportunes sobre el pas de curs [Ordre ENS/56/2012 
de 8 de març. Article 8.7]

• L’equip docent port decidir l’acreditació d’un alumne/a de 4t d’ESO en aquesta 
sessió ordinària de juny [Ordre ENS/56/2012 de 8 de març. Article 8.7]

• Els alumnes amb matèries no superades realitzaran durant l’estiu activitats de 
recuperació i al setembre les proves extraordinàries de recuperació.

SESSIÓ D’AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

• El professor/a de la matèria atorga una qualificació final de curs. Les matèries 
optatives i el treball de síntesi tenen una sola qualificació (de 1r a 3r d’ESO).
[Ordre EDU/295/2008 de 13 de juny. Article 10]

• La junta d’avaluació decideix de manera  col·legiada sobre la promoció dels 
alumnes. Promociona l’alumnat amb dues matèries suspeses com a màxim i, 
de manera excepcional, amb 3. Aquest darrer cas es farà per consens o per 
majoria.  En  cas  d’empat  decideix  el  vot  del  tutor/a.  La  junta,  escoltat  el 
professor/a corresponent, pot acordar la superació d’una matèria amb el vot 
favorable  dels  dos  terços  (s’indica  amb  un  asterisc  a  l’acta).  [Ordre 
EDU/295/2008 de 13 de juny. Article 12 i 14]

APLICACIÓ  PRÀCTICA  DE  LA  NORMATIVA  A  LES  JUNTES  D’AVALUACIÓ 
FINALS ORDINÀRIES DE JUNY:

• Passa el curs:

o Alumnat amb totes les matèries aprovades  [l’equip docent pot decidir 
amb el vot favorable de dos terços aprovar fins a 2 matèries entre juny i 
setembre] 

• No passa el curs l’alumnat amb matèries suspeses.

• Supera l’etapa (títol de graduat):

o Alumnat amb totes les matèries aprovades [l’equip docent pot decidir 
amb el vot favorable de dos terços aprovar fins a 2 matèries entre juny i 
setembre]

o L’alumnat amb una matèria suspesa. Es pot optar per aprovar-lo per 
junta (sempre i quan no hi hagi informe negatiu del professorat de la 
matèria  pendent)  o  per  acreditar-lo  amb  una  matèria  suspesa  per 
majoria  simple,  tenint  en  compte  la  maduresa,  les  actituds  i  els 
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interessos de l’alumne/a.

APLICACIÓ  PRÀCTICA  DE  LA  NORMATIVA  A  LES  JUNTES  D’AVALUACIÓ 
FINALS EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE:

• Passa el curs:

o Alumnat amb totes les matèries recuperades. [l’equip docent pot decidir 
amb el vot favorable de dos terços aprovar fins a 2 matèries entre juny i 
setembre]

o Alumnat repetidor.

o Alumnat amb fins a 2 matèries suspeses i, excepcionalment amb 3. 

o L’alumnat que segueix un Pla Individualitzat.

o L’alumne/a  que  en el  curs  actual  no rep cap mesura d’atenció  a  la 
diversitat,  amb desmotivació  greu per  les  activitats  escolars  i/o  amb 
problemes de conducta greus i d’aprenentatge, i després de valorar que 
amb la repetició de curs no es garanteix que assoleixi les competències 
corresponents, la junta d’avaluació podrà decidir que promocioni al curs 
següent amb l’adaptació pertinent.

• No passa el curs 

o L’alumnat amb més de dues matèries suspeses (excepcionalment 3). 

• Supera l’etapa (títol de graduat):

o L’alumnat amb cap matèria suspesa. La junta pot acordar la superació 
de  fins  a  dues  matèries  entre  juny  i  setembre  tenint  en  compte  la 
maduresa,  les  actituds  i  els  interessos  de  l’alumne/a.  Cal  el  vot 
favorable dels dos terços (SUF*).

o L’alumnat amb una, dues o tres àrees suspeses, fent una valoració de 
la seva maduresa global en totes les àrees i les expectatives de futur, 
es decideix si promociona o no. Cal el vot favorable de la majoria. En 
cas d‘empat el tutor/a determina el resultat.

(NOTA: En línies generals, es podria dir que l’alumnat que té 5 àrees suspeses o més  
hauria de repetir i ens plantejaríem la possibilitat de promocionar o acreditar alumnat  
amb menys de 5 àrees suspeses que globalment tinguin una valoració positiva)

PROMOCIÓ I ACREDITACIÓ D’ALUMNAT QUE REBEN MESURES D’ATENCIÓ A 
LA  DIVERSITAT:  ordinàries  (=programació  bàsica)  o  significatives 
(=programació individual, Pla Individual, Programa de diversificació curricular)

• L’alumnat  que  rep  mesures  d’atenció  a  la  diversitat  té  com  a  referent 
l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius de l’etapa, i també els 
criteris d’avaluació  específics del  programa. [Ordre EDU/295/2008 de 13 de 
juny. Article 14.5] Per tant, hi haurà alumnat que globalment, i en referència 
amb objectius propis del programa, haurà aconseguit una maduresa suficient 
per acreditar, i altres que no, ja que cal «Avaluar prenent com a referent les 
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opcions recollides específicament en les programacions» [Ordre EDU/295/2008 
de 13 de juny. Article 6]

• Per aquest alumnat es segueix el mateix sistema explicat anteriorment: poden 
promocionar  o  acreditar  amb  fins  a  dues  matèries  suspeses  o  amb  tres 
excepcionalment  (majoria  simple).  Si  ha  un  canvi  de  nota,  caldrà  el  vot 
afirmatiu dels dos terços de la junta i aquest aprovat anirà amb un asterisc. La 
referència és la maduresa global de l’alumne.

• Excepcionalment l’alumne/a amb un Pla individualitzat o amb una programació 
individual que no promocioni, i després de valorar que amb la repetició de curs 
no  es  garanteix  que  assoleixi  les  competències  corresponents,  podrà  ser 
escolaritzat  al  curs  següent  seguint  un  programa  específic.  [Ordre 
EDU/295/2008 de 13 de juny. Article 13.3]

• La  junta  d’avaluació  elaborarà  la  proposta  educativa  per  al  curs  vinent, 
explicitant  les  característiques  o  la  situació  de  l'alumne/a,  les  prioritats 
educatives, el pla individualitzat (proposta curricular i emplaçaments en què 
es  durà  a  terme)  i  els  criteris  per  al  seguiment  i  d'avaluació dels 
aprenentatges  d'aquest  alumnat.  Es  comunicarà  als  pares  la  proposta 
educativa que fa la junta d’avaluació. 

• Les matèries cursades amb plans individuals i amb programacions individuals 
hi han de figurar com a tals en l’historial acadèmic de l’alumne/a i en les actes 
d’avaluació finals [Ordre EDU/295/2008 de 13 de juny. Article 21.3 i annex]

• La Comissió d’Atenció a la Diversitat informarà a les juntes d’avaluació sobre 
l’alumnat que segueixi mesures d’atenció a la diversitat significatives.

PROCEDIMENT JUNTES D’AVALUACIÓ DE JUNY:

1. S’acorda el pas de curs o la superació de l’etapa (títol graduat) de l’alumnat 
sense cap matèria suspesa. 

2. S’acorda la superació de l’etapa (títol graduat) de l’alumnat amb només una 
matèria suspesa, amb el vot favorable de la majoria.

3. Es pot acordar la superació de l’etapa (títol graduat) de l’alumnat que tingui 
inicialment dues matèries suspeses, si amb el vot favorable de 2/3, a proposta 
del professor/a d’alguna d’aquestes matèries, aprova finalment una o les dues 
per junta, el que comporta el canvi de nota a l’acta amb l’asterisc corresponent.
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Quan pot acreditar l’alumnat amb NEE?
• Quan es constata una evolució respecte els objectius de l’etapa de 

secundària obligatòria  en totes les matèries,  un grau adequat  en 
l’assoliment  de  les  competències  bàsiques  i  l’assoliment  dels 
objectius contemplats en la seva adaptació (alumnat atès a l’aula 
ordinària  i  alumnat  que  ha  cursat  un  programa  de  diversificació 
curricular).

• L’alumnat que en arribar a 4t d’ESO només ha assolit els objectius 
de l’etapa de primària només podrà certificar.
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PROCEDIMENT JUNTES D’AVALUACIÓ DE SETEMBRE:

1. Passa  de  curs o   supera  l’etapa  (títol  graduat)  l’alumnat  amb  totes  les 
matèries aprovades.

2. S’acorda  el  pas  de  curs o  la  superació  de  l’etapa  (títol  graduat)  de 
l’alumnat  amb  2 matèries suspeses.  Es pot  acordar aprovar alguna de les 
matèries a instàncies del professor de la matèria suspesa. 

3. S’acorda la repetició o la no superació de l’etapa (títol graduat) de l’alumnat 
amb 5 o més matèries suspeses. Prèviament es pregunta si es pot aprovar 
alguna matèria per votació de dos terços un cop escoltat el professorat implicat.

4. Queden  per  al  final  de  la  discussió  l’alumnat  amb  tres  i  quatre  matèries 
suspeses.

5. L’alumnat  amb 3  matèries  suspeses  poden  passar  de  curs o  superar  de 
l’etapa (títol graduat) amb el vot favorable de la majoria. Si la junta acordés 
canviar la nota d’alguna de les matèries suspeses, es consignarà un asterisc a 
l’acta.

6. L’alumnat amb 4 matèries suspeses necessiten l’aprovació per part de la junta 
d’una o dues de les matèries suspeses per majoria de dos terços. Si s’aprova 
alguna matèria s’ha de posar la nota amb l’asterisc a l’acta.
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  TREBALL DE SÍNTESI I PROJECTE DE RECERCA

Treball de síntesi. Primer a tercer d'ESO
Pendent de redacció.

Projecte de recerca. Quart d'ESO
Pendent de redacció.
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  AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT I 
APRENENTATGE.

Intervenció de l'alumnat en les avaluacions parcials.
Pendent de redacció.

Avaluació  de l'equip docent al llarg del curs.
Pendent de redacció.

Avaluació dels resultats educatius anuals.
Pendent de redacció.
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  ANNEXOS

Annex I. REGISTRE PROGRAMACIÓ DE MATÈRIA.
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Annex II. REGISTRE PROGRAMACIÓ BÀSICA GRUPAL
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Annex III. REGISTRE PROGRAMACIÓ INDIVIDUAL.
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Annex IV. REGISTRES PLA INDIVIDUAL I PLA INDIVIDUAL 
METODOLÒGIC.
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  Annex V. REGISTRE PLA INDIVIDUAL INTENSIU.
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Annex VI. Projecte de l'aula oberta.

ÍNDEX 

PROJECTE AULA OBERTA
PRINCIPIS PEDAGÒGICS, METODOLÒGICS I D’ORGANITZACIÓ

CRITERIS I PROCEDIMENTS D’ASSIGNACIÓ DELS ALUMNES
CRITERIS ORGANITZATIUS

CRITERIS D’AVALUACIÓ, DE RECUPERACIÓ I D’ACREDITACIÓ 
PER A L’ALUMNAT

COMPETÈNCIES BÀSIQUES TRANSVERSALS
ANNEXOS
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PROJECTE AULA OBERTA

Dins de les mesures d’atenció a la diversitat, que estableix la normativa vigent, hi ha la 
possibilitat  de  posar  en  funcionament  un  programa  de  diversificació.  Acollits  a  la 
normativa des de l’Institut S’Agulla, es proposa posar en funcionament un Projecte de 
Diversificació per atendre l’alumnat que ho requereixi i facilitar la promoció d’aquests 
alumnes.

L’objectiu  principal  del  programa  és  que  els  alumnes  que  presenten  mancances 
significatives  i  dificultats  en  l’aprenentatge,  puguin  assolir  els  objectius  i  les 
competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària. 
L’organització dels continguts i de les matèries rep un tractament diferent, adequat al 
seu ritme de treball. Igualment la metodologia és específica i personalitzada.

Els objectius que ens proposem amb l’alumnat de l’aula oberta, són els següents:

• Promoure  un  clima  de  treball  basat  en  el  respecte  mutu,  que  afavoreixi  la 
prevenció de conductes de risc; on es valori i fomenti la cultura de l’esforç i 
l’esperit de superació. 

• Procurar  l’assoliment  les  competències  bàsiques,  prioritzant  l’habilitat  de 
comprensió i expressió orals i escrites, l’agilitat en el càlcul i la resolució de 
problemes,  la  interpretació  de fets  essencials  dels  àmbits  social  i  científic  i 
l’autonomia en el treball escolar.

• Prioritzar el desenvolupament i l’assoliment d’objectius actitudinals i hàbits de 
treball,  així  com  afavorir  eines  per  potenciar  l’autonomia  personal  i  la 
construcció d’un autoconcepte positiu d’ells mateixos.

• Afavorir la continuïtat dels estudis ja sigui a través de la posterior incorporació a 
CFGM i PQPI. 

Aquests programes comporten una organització curricular ben diferenciada i un horari 
de permanència al centre també diferent.  Així doncs, els centres poden organitzar els 
programes  de  diversificació  en  dues  modalitats.  La  modalitat  A  es  desenvolupa 
totalment en el centre educatiu.  I la Modalitat  B, tot  i  que estigui gestionat des del 
centre educatiu, l’alumnat cursa una part o la totalitat de l’àmbit pràctic en activitats 
externes al centre.  A l’Institut s’Agulla, s’estableix la modalitat B.

L’objectiu d’aquest document és recollir tots els aspectes organitzatius, metodològics, 
criteris d’admissió, els horaris dels alumnes i els criteris d’avaluació dels alumnes.
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PRINCIPIS PEDAGÒGICS, METODOLÒGICS I D’ORGANITZACIÓ

La Diversificació Curricular ofereix a un grup de joves en edat escolar obligatòria, la 
possibilitat de cursar l’escolarització d’una manera més personalitzada.

Els  PDC estructuren l’escolarització entorn diferents àmbits que engloben totes les 
matèries, l’àmbit científico- tecnològic,  l’àmbit sociolingüístic i l’àmbit pràctic.

Dins de l’àmbit  pràctic haurem de diferenciar  entre l’alumnat que cursa 3r i  el  que 
cursa 4rt. L’alumnat de 3r participa en els tallers de manteniment, que són impartits per 
un docent del centre, del departament de Tecnologia. Aquest taller es desenvolupa al 
llarg de 3 hores setmanals.

Els  alumnes  de  4rt,  participaran  de  l’estada  en  l’empresa,  durant  dos  dies  a  la 
setmana, al llarg de tot el curs. Les empreses són proposades pels mateixos alumnes 
o bé, per part  del professorat.  L’objectiu  d’aquesta activitat  és afavorir  una primera 
aproximació al món laboral. Aquesta formació pràctica es completa amb la formació 
acadèmica durant 3 dies a la setmana.

Per tal d’aconseguir els objectius de promoció de la totalitat de l’alumnat i poder-los 
orientar en la finalització de l’escolarització obligatòria, ens hem plantejat una sèrie de 
supòsits que hauran de guiar tota la pràctica educativa.

• Organització globalitzada dels continguts dels diferents àmbits, de manera que 
els  aprenentatges  que  se’n  derivin  esdevinguin  funcionals,  partint  dels 
coneixements previs i enllaçant els continguts de totes les matèries.

• Reducció  del  nombre  de  professors,  de  manera  que  un  mateix  professor 
imparteixi continguts de més d’una matèria. L’equip docent de les matèries i/o 
àmbits específics del programa de diversificació curricular el configuren 4 o 5 
professors/es. Es distribueixen de la forma següent: 

• Tutoria,  Llengua  Anglesa,  Matemàtiques  i  seguiment  Estada  a 
l’empresa (orientadora educativa)

• Llengua  Catalana  i  Llengua  Castellana  (professor/a  diversitat  dpt 
Llengua Catalana o Castellana)

• Ciències Socials (orientadora educativa)

• Ciències Naturals / Biologia (professor/a diversitat dpt Naturals)

• Tecnologia (professor/a departament de Tecnologia)

• Treballs interdisciplinaris

• Treball per projectes

• Ús de les Tecnologies com a recurs per afavorir els aprenentatges.

• Usar tècniques de treball cooperatiu

• Donar  una  atenció  personalitzada,  fomentant  hàbits  de  treball,  potenciant 
l’autoestima i una valoració positiva d’ells mateixos.
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La  metodologia  haurà  de  tenir  en  compte  tots  aquests  elements.  Així  doncs,  els 
continguts seran treballats de manera global, a través de les diferents matèries. Caldrà 
diversificar  les  estratègies  d’aprenentatge,  els  materials,  les  activitats  i  instruments 
d’avaluació. Com també caldrà tenir en compte la diversificació de les activitats per a 
l’adquisició d’un mateix contingut  i  la diversificació dels continguts per a un mateix 
objectiu.

Es  tracta  d’emprar  una  metodologia  diferenciada,  que  propici  l’adquisició  dels 
aprenentatges i a la vegada afavoreixi una autoconcepció positiva.

La tutoria d’aquest grup recau en un membre del Departament d’Orientació i tindrà les 
següents funcions:

• Vetllar  per  l’assoliment  progressiu  de  les  competències  bàsiques,  fent  un 
seguiment individual de cada alumne

• Informar els pares, les mares o els tutors legals, almenys dues vegades l’any, i 
els  professors,  de  tot  allò  que  els  concerneix  en  relació  amb les  activitats 
docents i el rendiment acadèmic.

• Recollir de manera escrita totes aquelles informacions referents a entrevistes 
amb les famílies (protocol d’entrevistes) i  del  mateix seguiment de l’alumnat 
(registre de seguiment setmanal) i incloure-ho dins l’expedient de l’alumne.

• Responsabilitzar-se, conjuntament amb el secretari i/o cap d’estudis del centre, 
de l’elaboració de la documentació acadèmica individual dels alumnes del PDC 
(pagaments, butlletins de notes, faltes d’ordre) i mantenir-la actualitzada.

• Controlar les faltes d’assistència i puntualitat, coordinar les mesures previstes 
al centre, realitzar les actuacions que disposa la normativa vigent, comunicar 
les faltes i altres incidències als pares, mares o tutors legals.

• Tenir cura de l’elecció del centre de pràctiques per part de l’alumne per a que 
sigui coherent i doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa a 
la seva situació actual com a les opcions de futur acadèmic i laboral.

• Fer el seguiment dels alumnes de 4rt en l’estada en l’empresa.

• Coordinar  el  procés  d’avaluació  dels  alumnes,  organitzar  i  presidir  les 
corresponents sessions d’avaluació del grup.

• Gestionar els problemes i encaminar les iniciatives de l’alumnat.
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CRITERIS I PROCEDIMENTS D’ASSIGNACIÓ DELS ALUMNES

Tal i com marca la normativa, els alumnes als qui va dirigit el Programa, són aquells 
que pel fet de presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge i un baix nivell  de 
competències en la majoria de matèries, tenen compromès l’assoliment dels objectius 
de l’etapa i que compleixen a més, un dels requisits següents:

• Alumnat a partir de 3r curs d’educació secundària obligatòria, que només es 
poden incorporar al PDC després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip 
docent.

• Havent cursat 2n d’ESO i que no estiguin en condicions de promocionar a 3r  i 
ja han repetit un curs a l’etapa. (romandran 2 cursos al PDC)

Així doncs, el grup d’alumnes a qui va dirigit el programa són els alumnes de 3r i 4rt 
d’ESO,  que  necessiten  una  oferta  educativa  alternativa  per  les  singularitats  que 
presenten, desmotivació i/o risc d’exclusió.

S’han  establert  una  sèrie  de  criteris  per  a  facilitar  la  tasca  de  la  selecció  i 
incorporació al programa:

• Alumnes  que  presenten  dificultats  d’aprenentatge  generalitzat a  l’aula 
ordinària, i hi ha el risc que no puguin assolir els objectius de l’etapa, i per tant, 
no  puguin  acreditar.  El  retard  és  degut  a  dificultats  específiques  per  
aprendre i no està vinculat a llacunes en l’aprenentatge associades a la  
manca de treball com tampoc a una actitud de rebuig envers la formació  
acadèmica.

• Alumnes amb els quals s’han  esgotat les diferents mesures d’atenció a la 
diversitat que ofereix el centre, i que no acaben de donar els resultats esperats

• Alumne motivat per aprenentatges pràctics i professionals. Els continguts es 
treballen  de  manera  que  estiguin  orientats  al  món  laboral  i  la  formació 
professional.

• L’alumne ha de ser capaç d’assumir i complir compromisos. Formar part de 
l’Aula  Oberta  requereix  respectar  el  primer  compromís  referent  al  
comportament dins l’Aula i  en els centres on es desenvolupi  l’activitat  
pràctica.

• La participació ha de ser voluntària. L’Aula Oberta és una altra oportunitat,  
no és un càstig. Cal orientar la família i el mateix alumne dels beneficis  
que  en  pot  obtenir  d’una  educació  més  personalitzada,  amb  una 
metodologia diferenciada.

El procés de selecció es farà a través de les orientacions i recomanacions dels equips 
docents:

DATES ACCIONS RESPONSABLE

Al  llarg  del 
curs

Recomanacions dels equips docents

Revisió  de la  situació  dels  alumnes  per 
part  del  Departament  d’Orientació  i  la 

Equips docents

Departament d’Orientació
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DATES ACCIONS RESPONSABLE

Comissió d’Atenció a la Diversitat.

Proposta

(maig)

Es fa una proposta de llista de candidats

Es  parla  amb  els  candidats  per 
comprovar  actitud  positiva  envers  la 
participació a l’aula oberta

Equip  docent  de  2n  i  3r 
d’ESO

Tutor del grup Ordinari

Selecció

(juny)

CAD: escull  els candidats, segons ordre 
de  prioritat.  Incloent  els  alumnes  que 
encara han de romandre un curs més a 
l’Aula Oberta

Es  convoca  les  famílies,  reunió 
informativa, característiques del projecte, 
document  de  compromís  i  acceptació 
escolarització Aula Oberta.

CAD

Tutor grup Ordinari, tutor de 
l’Aula Oberta i, si s’escau, el 
Director.

Confirmació

(setembre)

Si  hi  ha  alguna  baixa,  es  repeteix  el 
procés  de  selecció  amb  altres  alumnes 
del llistat

CAD

L’alumne s’haurà de comprometre a:

• Mantenir  una  bona  actitud  i  clima  de  respecte   vers  els  companys  i 
professionals que intervinguin tant a l’Institut com al centre de pràctiques

• Participar  en  totes  les  propostes  de  treball  que  se  li  preparin  i  mostrar 
interès, així  com tenir un bon ritme de treball  per tal d’aprofundir  en les 
tasques encomanades

• Assumir la responsabilitat de participar en el projecte

La família es compromet:

• Participar en les reunions que es proposin des de l’Institut

• Motivar als seus fills/es i mostrar interès pel seu desenvolupament

• Fer complir els acords presos en les reunions amb el tutor/a.
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CRITERIS ORGANITZATIUS

L’alumnat  que  participa  en  el  Programa  de  Diversificació  Curricular,  participarà 
durant  un  nombre  d’hores  determinades  amb el  grup  ordinari,  fent  matèries 
optatives, Ensenyaments alternatius o Educació Física.

CURRÍCULUM 3r HORES
Àmbits PDC

• Lingüístic i social 12h
• Científic i tecnològic 6h
• Pràctic 3h
• Tutoria 1h

Grup Ordinari
• Educació Física 2h
• Educació Visual i 

Plàstica
1h

• Educació Ciutadana 1h
• Música 2h

• Optativa 2h

30h a l’INS

CURRÍCULUM 4rt HORES
Àmbits PDC

• Lingüístic i social 7h
• Científic i tecnològic 6h

• Pràctic 12h
• Tutoria 1h
• Educació Ètica i 

Ciutadana
1h

Grup Ordinari
• Educació Física 2h
• Ensenyaments 

Alternatius/ Educació 
Visual i Plàstica

1h

18h a l’INS
12h Pràctic

Els alumnes de 3r cursaran la totalitat del curs dins de l’INS. En l’àmbit pràctic es 
desenvoluparan projectes de manteniment de l’institut, construcció de l’hort i jardinerIa 
d’espais comuns de l’institut.

En canvi,  els  alumnes  de  4rt,  dedicaran  dos  dies  a  la  setmana  a  l’estada  a 
l’empresa, on s’intentarà fer una primera aproximació a l’àmbit laboral,  fet que ajudarà 
a la posterior orientació en la finalització de l’educació obligatòria.

En funció dels interessos dels alumnes es cercaran empreses que estiguin disposades 
a  col·laborar.  Les  empreses  que  participen,  actualment  en  el  projecte  estan 
relacionades amb diferents àmbits laborals, perruqueria, atenció a les persones grans i 
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mecànica. Aquests àmbits laborals estan relacionats amb CFGM de la nostra zona, de 
manera que en finalitzar l’escolarització obligatòria puguin continuar la formació.

D’aquesta manera els alumnes que en finalitzar el curs,  promocionin i acreditin podran 
cursar CFGM relacionats amb aquests àmbits i els que no acreditin l’ESO, tenen la 
possibilitat d’accedir a PQPI de la zona, també, relacionats amb els àmbits laboral, per 
exemple PQPI de pintura i manteniment o PQPI** d’atenció al públic.

* PQPI, 14-15 = Programes  de Formació bàsica (PFI)
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CRITERIS D’AVALUACIÓ, DE RECUPERACIÓ I D’ACREDITACIÓ PER A 
L’ALUMNAT

Tal com marca l’Ordre 295/2008, l’avaluació de l’alumnat de l’Aula Oberta té com a referent

• l’assoliment de les competències bàsiques

• els objectius de l’etapa

• i els criteris d’avaluació propis del Programa de Diversificació Curricular

Els criteris d’avaluació propis del Programa de Diversificació són els següents:

• Superar amb suficiència l’àmbit científic i tecnològic i l’àmbit lingüístic i social. Si 
s’han assolit la majoria de competències bàsiques transversals i els objectius de 
l’etapa, es considerarà que l’àmbit ha estat superat encara que resti alguna matèria 
amb qualificació negativa

• Superar amb suficiència les matèries del currículum ordinari: Educació Física, 
Educació Visual i Plàstica/Música, Ensenyaments Alternatius.

• Superar amb suficiència la matèria de Tecnologia (àmbit pràctic pels alumnes de 3r)

• Superar amb valoració positiva la participació i l’estada en l’empresa (àmbit pràctic 
pels alumnes de 4rt)

En cada una de les matèries es durà a terme una avaluació continuada, global i 
diferenciada on es valorarà:

• L’assistència, la participació i l’actitud a classe, predisposició per analitzar i corregir 
les errades

• Acabar el treball proposat i implicació en les activitats proposades a l’aula

• Les intervencions orals, de manera que s’expressin els resultats dels aprenentatges 
i siguin missatges ordenats i entenedors

• Ordre en les activitats, presentació i organització del material, carpesà, fitxes i 
llibretes

L’avaluació en cada una de les matèries tindrà en compte l’assoliment de les competències 
bàsiques transversals: competència comunicativa, metodològiques, personals, aquelles 
específiques en conviure i habitar en el món i l’assoliment de les competències bàsiques 
específiques de cada matèria.

Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran seran en les diferents 
matèries seran els següents:

• Realització d’exàmens i diferents proves escrites o orals

• Tasques d’investigació (treballs, eixos cronològics, mapes, representacions 
gràfiques)

• Realització de petits projectes creatius (articles, edició de relats)

• Participació en activitats col·lectives

• Valoració de les tasques fetes dins i fora de l’aula

• Valoració de l’expressió escrita i oral. Posant èmfasi en les faltes d’ortografia

• Control d’assistència i puntualitat

Criteris de recuperació i/o millora de notes
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En qualsevol dels cursos del programa de diversificació curricular els alumnes podran 
realitzar activitats extraordinàries, destinades a possibilitar la recuperació dels àmbits, 
projectes interdisciplinars i matèries amb qualificació negativa.

En cas, d’haver de recuperar alguna matèria es podrà demanar:

• Presentar per segona vegada el dossier, llibreta, fitxes

• Prova escrita

L’avaluació es durà a terme de manera col·laboradora entre la totalitat del professorat 
que atén l’alumnat. Les decisions s’hauran de prendre de manera col·legiada, entre els 
professorat del PDC i el professorat dels grups ordinaris on els alumnes han participat.

Acreditació del Graduat en Educació Secundària Obligatòria

L’alumnat obtindrà el títol de graduat en educació secundària obligatòria si supera tots 
els àmbits i matèries que integren el programa. També podran obtenir el títol aquells 
alumnes que, havent superat els tres àmbits, tinguin avaluació negativa d’una o dues 
matèries, excepcionalment tres, sempre que a criteri de l’equip docent hagin assolit les 
competències bàsiques i els objectius de l’etapa.

Si en finalitzar el primer curs del PDC, l’equip docent considera que l’alumnat ha 
assolit els objectius i les competències bàsiques, i sempre tenint en compte que 
afavoreixi el seu desenvolupament escolar i personal, es podrà decidir que faci el quart 
curs d’ESO seguint el currículum general a l’aula ordinària, amb les adaptacions que li 
siguin necessàries.

L’alumnat que en acabar el programa no estigui en condicions d’obtenir el títol de 
graduat en educació secundària obligatòria i compleixi els requisits d’edat establerts en 
l’article 19 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, podrà romandre un curs més en el 
programa.

Quan l’alumnat no hagi superat el programa, sempre considerat des de l’equip docent, 
es podrà decidir que s’incorpori als Programes de Qualificació Professional Inicial, si 
ha complert els 15 anys abans del dia 1 de juliol de l’any natural de l’inici del PQPI.

Seguiment dels alumnes a l’empresa

El seguiment dels alumnes que participen en l’estada a l’empresa el farà el tutor/a del 
grup i un altre membre de l’equip de professors del Projecte.

A les empreses se’ls facilitarà un model de seguiment diari, on es pugui recollir 
aspectes relacionats amb el treball i l’actitud que mostren els alumnes.1 Aquest 
document serà recollit pel tutor mensualment, per tal d’afavorir un contacte i seguiment 
del treball de l’alumnat del programa.

Trimestralment, es passarà un qüestionari al centre de pràctiques que recollirà les 
opinions dels professionals que han acompanyat l’alumne durant l’estada en 
l’empresa.2

1 Veure exemple Model de Seguiment a l’Annex
2 Veure exemple de Model d’avaluació Trimestral
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ANNEX 1   COMPETÈNCIES BÀSIQUES TRANSVERSALS

Competències comunicatives

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

• Saber escoltar professors i companys, respectant el torn de paraula

• Comunicar oralment idees, accions, 

• Expressa per escrit idees, accions ordenadament

• Fer ús de diferents tècniques d’expressió oral i escrita (narració, descripció, 
exposició, notícia, entrevista, còmic)

• Ús de les TIC

• Usar vocabulari adequat a la temàtica i la situació

• Participar en petits diàlegs, extreure conclusions

• Lectura amb entonació i ritme adequat

• Utilitzar el diccionari correctament

• Ser conscients de la importància d’una bona cal·ligrafia i presentació de treballs

• Interpretar missatges publicitaris, notícies i extreure’n conclusions

2. Competència artística i cultural

• Conèixer diferents manifestacions culturals i artístiques de la propia 
cultura i d’altres.

• Creació de materials de suport, recollint idees treballades

• Respectar les normes establertes per a la vida social

• Fomentar el treball cooperatiu per aprendre a negociar, ser solidaris i 
responsabilitzar-se

Competències metodològiques

3. Tractament de la informació i competència digital

• Gestionar la informació, fomentar una visió crítica

• Valoració de la informació de manera crítica i reflexiva

• Guardar ordenadament els treballs, gestió del Pen Drive

• Processar la informació (tractar-la amb diferents eines per a canviar el seu 
format)

• Participació en la xarxa, http://www.espurna.cat/kampus/

4. Competència matemàtica

• Comprendre, utilitzar i relacionar els números,

• Usar les operacions bàsiques 

• Analitzar, interpretar i expressar informacions, dades i argumentacions 
a partir de pautes prèviament treballades
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5.   Competència d’aprendre a aprendre  

• Ser conscient de les pròpies capacitats 

• Aprendre a cooperar, demanar ajuda i col·laborar amb els companys

• Prendre consciència del que s’aprèn i com s’aprèn

• Dotar de recursos per a poder transformar la informació rebuda en 
coneixement propi

• Fomentar el raonament de manera sistemàtica

Competències personals:

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

• Millorar la confiança en un mateix

• Ser perseverant davant l’adversitat

• Potenciar l’autocontrol

• Mostrar-se flexible davant del medi

• Desenvolupar una actitud positiva envers els canvis

• Ser conscient de les pròpies accions en el medi

• Tenir iniciativa

• Proposar-se objectius i planificar les accions per assolir-los

• Projectar la pròpia persona a partir del treball realitzat

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

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

• Aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació

• Predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia

• Moure’s en l’entorn més proper i respondre als possibles problemes de 
forma autònoma

• Diferenciació i valoració del coneixement científic

• Utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al 
desenvolupament tecnològic

• Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el 
consum i el medi ambient, contribuint a la seva conservació i millora

8. Competència social i ciutadana

• Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu

• Acceptar-se a un mateix i intentar millorar

• Acceptar i respectar els altres i les llibertats d’un mateix i les dels altres

• Afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic
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• Mostrar les pròpies idees, acceptant i respectant les dels altres.

• Exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi

• Contribuir a la construcció de la pau i la democràcia

• Tenir capacitat d’empatia

• Complir els acords
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ANNEX 2  OBJECTIUS DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA

L’educació  secundària  obligatòria  contribuirà  a  desenvolupar  les  habilitats  i  les 
competències que permetin als nois i a les noies:

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

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

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

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

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

f.  Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia 
cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.

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

h. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges 
complexos  en  llengua  catalana,  en  llengua  castellana  i,  si  escau,  en  aranès  i 
consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la 
lectura i l’estudi de la literatura.

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

j.  Desenvolupar  habilitats  bàsiques  en  l’ús  de  fonts  d’informació  diverses, 
especialment  en el  camp de les  tecnologies,  per  saber  seleccionar  i  interpretar  la 
informació amb sentit crític.

k. Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura 
en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els 
problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.

l.  Adquirir  coneixements  bàsics  que  capacitin  per  a  l’exercici  d’activitats 
professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.

m.  Gaudir  i  respectar  la  creació  artística i  comprendre  els  llenguatges  de  les 
diferents  manifestacions  artístiques  i  utilitzar  diversos  mitjans  d’expressió  i 
representació.

n. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el 
medi ambient, i contribuir-ne a la conservació i millora.
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o. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les 
diferències,  afermar els  hàbits  de salut  i  incorporar la  pràctica de l’activitat  física i 
l’esport  a  la  vida  quotidiana  per  afavorir  el  desenvolupament  personal  i  social. 
Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat
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ANNEX 3   ESTADA A L’EMPRESA -  GRAELLA DE SEGUIMENT 
DIARI
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Data:                                                                                    Assistència de l’alumna:           Sí         
No  
TREBALL Ha realitzat les tasques:

  Correctament     Cal que millori
  De manera incompleta   Se li han de repetir les coses
  Amb poca pulcritud   S’ha negat a treballar

ACTITUD
  S’esforça molt   Podria fer més 
  Mostra interès   Es distreu amb facilitat
  Té una actitud positiva   No mostra interès

OBSERVACIONS:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data:                                                                                    Assistència de l’alumna:           Sí         
No  
TREBALL Ha realitzat les tasques:

  Correctament     Cal que millori
  De manera incompleta   Se li han de repetir les coses
  Amb poca pulcritud   S’ha negat a treballar

ACTITUD
  S’esforça molt   Podria fer més 
  Mostra interès   Es distreu amb facilitat
  Té una actitud positiva   No mostra interès

OBSERVACIONS:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data:                                                                                    Assistència de l’alumna:           Sí         
No  
TREBALL Ha realitzat les tasques:

  Correctament     Cal que millori
  De manera incompleta   Se li han de repetir les coses
  Amb poca pulcritud   S’ha negat a treballar

ACTITUD
  S’esforça molt   Podria fer més 
  Mostra interès   Es distreu amb facilitat
  Té una actitud positiva   No mostra interès

OBSERVACIONS:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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ANNEX 4   ESTADA A L’EMPRESA - AVALUACIÓ TRIMESTRAL

Alumne/a:____________________________________________________ 
Data:_____________

Centre 
Col·laborador:__________________________________________________________

Nom del 
responsable:___________________________________________________________

a) Comportament humà

b) Comportament professional
GENS POC NORMA

L
BASTA

NT
MOLT

És puntal a la feina?
És ordenada en el treball?
És educada en el parlar?
Es relaciona amb correcció amb els altres?
És sincera, comunicativa?

GENS POC NORMA
L

BASTA
NT

MOLT

Aprofita bé el temps i fa allò que se li diu?
Se li poden confiar responsabilitats?
Creu que té aptituds per aquesta feina?
S’esforça per aprendre?
Li preocupa que la feina quedi ben feta?
Davant dels dubtes, busca solucions?

c) Observacions i propostes de millora pel següent trimestre
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________
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