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1. OBJECTIUS GENERALS D’ETAPA
INFANTIL
El segon cicle de l’educació infantil contribueix a desenvolupar en l'alumne/a les capacitats
següents:
1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi
cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació
d'un mateix.
2. Ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb
actitud positiva i superant les dificultats.
3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits,
actituds, rutines i normes pròpies.
4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint
relacions afectives positives amb actituds d'empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes
de manera pacífica.
5. Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se
preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.
6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d'altres companys
i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions
socials i afectives que s'hi estableixin.
7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los
mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.
8. Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones adultes i expressar-se
mitjançant la paraula, el gest i el joc.
9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels
llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés
d'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l'ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació. Iniciació a la llengua anglesa i a la llengua
castellana.
10. Aprendre i gaudir de l'aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes,
plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d'una manera cada vegada més
estructurada.
Mitjans per treballar aquests objectius:
● Desdoblaments en grups reduïts (sempre que es pugui quan hi ha dues mestres a l’aula)
● Suport d’especialistes.
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● Atenció personalitzada per part del tutor i de l’equip d’orientació psicopedagògica del centre.
● Activitats i jocs vivencials per motivar, il·lusionar els nens a créixer i desenvolupar les seves
capacitats.
● Formació als mestres en la metodologia de les intel·ligències múltiples, ambients
d’aprenentatge, robòtica, en consciència fonològica i en les PDI.
● Sortides culturals i colònies. (Estan previstes, però degut a la covid 19 anirem seguint les
ordres del departament segons pandèmia).
● Participació en activitats culturals i celebracions. Si es pot durant el curs s’organitzaran
activitats religioses dins i fora de l’escola.
● Normes de convivència.
● Treball conjunt i coordinació entre els tutors de cada nivell i cicle.
● Impartir com a matèries complementàries l’anglès i la música.
● Els alumnes tenen accés, a determinades hores, a la pissarra digital.
● Comunicació amb les famílies a través de l’agenda, per correu electrònic, els informes
semestrals i les entrevistes que aquest any seran o bé online o presencials fora de l’escola a l’aire
lliure.
● Atenció individualitzada o grupal per part d’algun membre de l’Equip Directiu quan la situació
ho requereix.
● Introducció de la robòtica a l’aula, amb el robot educatiu Next1.0, com a estratègia
d’ensenyament i aprenentatge de caràcter transversal a tots els cursos d’educació infantil.
S’iniciaran en la programació programant el moviment del robot amb els comandaments, tot
creant una seqüència d’ordres per tal que el robot arribi al lloc indicat.
●

Ús de caixes de llum que són molt útils per fer aprenentatges, gaudir d’una manera

diferent dibuixant, interactuar amb objectes opacs, translúcids i transparents; jugar, fer ombres,
treballar amb sorra….
●

Ambients d’aprenentatge. Si al llarg del curs podem interactuar entre els diferents

cursos ens iniciarem en aquests ambients, dependrà de l’evolució de la pandèmia.

OBJECTIUS I PRIORITATS DE L’ ETAPA D’INFANTIL
1. Concreció dels objectius definits pel centre que són coherents amb els objectius prioritaris del
departament d’educació
1.1. Configuració d’una identitat de grup en què desenvoluparem les bases de l’estructura de la
personalitat.
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1.2. Coneixement i desenvolupament de la dimensió religiosa.
1.3. Desenvolupament i integració de l’esquema mental del propi cos, que els nens estan
desenvolupant mitjançant les intercepcions que li arriben i que li permeten conèixer el seu estat,
trobar-se i posteriorment sotmetre’s a la seva pròpia voluntat.
1.4. Desenvolupament d’esquemes bàsics de coordinació i integració d’un adequat control,
domini i equilibri corporal.
1.5. Localització vivencial de les diferents parts del cos en l’espai tridimensional. Ensenyar què
són, on se situen i per què serveixen totes les parts que formen el nostre cos, realitzant sempre
moviments simètrics.
1.6. Situar les diferents parts del cos relacionant i associant entre si totes les parts que ja
coneixen, mitjançant moviment unilaterals i asimètrics.
1.7. Identificar, valorar i integrar les sensacions rebudes per les diferents vies sensorials per
aconseguir la codificació més integral possible en el desenvolupament de l’esquema corporal i
la representació mental del propi cos, mitjançant la tècnica de deprivació sensorial.
1.8. Desenvolupament dels coneixements bàsics espai-temporals i de la consciència de Jo com
a individu en creixement.
1.9. Aplicació pràctica de sistemes rítmics en el llenguatge oral i comprensiu i al llenguatge
musical.
1.10. Adquirir habilitats motrius; coordinació oculomanual. Reforçar el desenvolupament de la
capacitat de coordinació: oculo-céfalo-mà i oculo-céfalo-peu.
1.11. Treballar la prelectura i grafomotricitat orientat des de les intel·ligències múltiples.
1.12. Reconèixer, de forma visual i tàctil, formes, mides i colors: en objectes concrets, en figures
geomètriques i en el pla.
1.13. Treballar la lògico-matemàtica a partir de reconèixer l’objecte per la combinació de
característiques (forma, mida i color) i utilitzant la negació i la combinació de negacions.
2. Actuacions previstes en la programació general de centre per a assolir-les.
2.1 Per assolir la configuració d’una identitat de grup utilitzarem tota la base tècnica de la teoria
psicològica de la formació de grup:
- Denominació del grup.
- Elaboració de símbols d’identitat del grup.
2.2. Mantenir activitats i reforçar amb dinàmiques vivencials experiències per afavorir el
desenvolupament de coneixements perceptius de l’esquema corporal i l’orientació espacial, de
conceptes cognitius.

5

PLA ANUAL DE CENTRE
2.3. Jocs vivencials per proporcionar als nens experiències sobre la dinàmica motriu del seu cos
i jocs de recerca en l’espai tridimensional.
2.4. Treballar les matèries tenint en compte les intel·ligències múltiples.
2.5. L’educador ha de proposar-se com a model en el desenvolupament de les activitats
vivencials.
2.6. Treballar els hàbits d’higiene i cura del cos, ordre i neteja, cortesia, explicant la motivació
de cada acte en pro “de l’altre/a”. (Aquest any , també, amb la Covid molta presa de consciència
en la higiene de mans, ús en determinats moments de mascareta…)
2.7. Aplicació d'un programa psicomotriu en funció del nivell de desenvolupament.
2.8. Es treballa la lateralitat des de la corporeïtat, l’esquema corporal i l’orientació espacial amb
distintius que afavoreixen la seva interiorització. Tot aquest treball permet que l’alumne/a
interioritzi els moviments que després a robòtica hauran de programar als robots.
2.9. Al nivell d’Infantil es faran desdoblaments, a mida que sigui possible, per poder atendre
millor als alumnes.

PRIMÀRIA
A l’etapa d’Educació Primària treballarem per a l’assoliment dels objectius establerts amb
caràcter general a la Llei 12/2009, del 10 de juliol.
Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà lliure capaç
de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el
pluralisme propi d’una societat democràtica.
Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball
en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal i emprenedoria,
autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès, plaer per aprendre i creativitat en
l’aprenentatge.
Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per prevenir i gestionar de
forma positiva els conflictes, tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar i social.
Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències culturals i
religioses des d’una perspectiva intercultural.
Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix per afavorir
la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb
discapacitats; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i
social, sense cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
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Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana, com en llengua
castellana per poder-se comunicar de manera eficaç oralment i per escrit.
Valorar la lectura i l’hàbit lector com una activitat bàsica per assolir objectius personals i
participar en els temps de lectura que proposi el centre dins l’horari lectiu.
Adquirir, en anglès, la competència comunicativa bàsica que permeti expressar i comprendre
missatges senzills i comunicar-se amb els altres en situacions quotidianes.
Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes
que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i
estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.
Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el
sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements a
altres entorns i al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens
senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre
compromisos responsables per mantenir-lo o introduir-hi elements de millora.
Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de
propostes visuals.
Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió dels aprenentatges
adequats a l’edat.
Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de
relacionar-se amb els altres, i aquelles que fomentin la igualtat de gènere, així com una actitud
contrària a la violència i als prejudicis de qualsevol mena.
Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar
les diferències i utilitzar l’educació física per afavorir el desenvolupament personal i social.
Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte que
afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit.
Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de
resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.
Mitjans per treballar aquests objectius:
● Atenció individualitzada de l’alumne per part del tutor i de l’equip d’orientació
psicopedagògica del centre.
● Activitats grupals de tutoria.
● Suports i/o desdoblament de grups classe .
● Suport a alumnes amb necessitats educatives especials dins o fora de l’aula (mestres de
suport, mestra d’atenció a la diversitat, vetlladores, psicòloga del centre).
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● Introducció de la robòtica a l’aula a primer, segon i tercer de primària, amb el robot educatiu
Next2.0 i les caixes de Lego WeDo com a estratègia d’ensenyament i aprenentatge de
caràcter transversal, pels alumnes de primer, segon i tercer de primària. S’iniciaran en la
programació del moviment del robot amb els comandaments i les tablets, tot creant una
seqüència d’ordres per tal que el robot arribi al lloc indicat. S’introduiran també altres Eines
digitals relacionades amb el pensament computacional.
● Introducció als cursos de primer, segon i tercer de primària del recurs didàctic Innovamat
amb l’objectiu de desenvolupar la competència matemàtica dels alumnes tot centrant-nos
més en la conversa, l’experimentació i també en els processos, les habilitats matemàtiques,
l’actitud matemàtica dels alumnes.
● Sortides culturals: Aquest any, tot i encara estar en pandèmia, reprenem sempre que sigui
possible les sortides culturals de cada trimestre, activitats i sortides de treball relacionades amb
les diferents matèries, també les colònies a 2n, 4t i 6è de Primària. Seguint les directrius del
Departament d’Ensenyament es seguirà participant en activitats culturals del poble organitzades
per l’Escola de Música, la Base Nàutica, esports nàutics i Esport Blau, activitats cíviques,
d’educació vial i d’educació per la salut organitzades per l’Ajuntament d’Arenys de Mar. També
es faran sortides relacionades amb projectes interdisciplinaris durant el curs i s’organitzaran
activitats religioses dins i fora de l’escola.
● Suport per part dels components de l’Equip d’Orientació a la resta del professorat
● Suport per part dels components de l’Equip de Coordinació Pedagògica a la resta del
professorat.
● Suport per part dels components de l‘Equip de Convivència a la resta del professorat.
● Atenció individualitzada o grupal per part d’algun membre de l’Equip Directiu quan la situació
ho requereixi.
● Formació als mestres.
● Aplicació i coneixement de les normes de convivència.
● Treball conjunt i coordinació entre els tutors de cada cicle i per etapes sempre que les
indicacions del Departament d’Ensenyament ens ho permeti.
● Coordinació i programació conjunta d’una àrea entre els mestres titulars d’una matèria i,
entre els titulars d’una matèria i els mestres de reforç de la mateixa.
● Comunicació amb les famílies a través de l’agenda, telèfon, correu electrònic,
videoconferències via Meet i els informes d’avaluació trimestrals.
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OBJECTIUS I PRIORITATS DE L’ETAPA DE PRIMÀRIA
Aquest curs, encara amb les característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la
COVID-19, seguim cercant i implementant estratègies que ens ajudin a mitigar els efectes de la
pandèmia en els diferents àmbits escolars.
- Àmbit organitzatiu: Mestre de suport o desdoblaments a moltes matèries per poder fer un bon
acompanyament als alumnes..
- Àmbit tutorial i d’ensenyament i aprenentatge: acompanyament dels alumnes i famílies,
sobretot en moments de confinament; educació i acompanyament emocional de l’alumnat,
continuar amb l’aprenentatge telemàtic i d’estratègies per a fomentar la competència digital
dels alumnes tant a l’escola com a casa (deures) mitjançant l’ús del Classroom; elaboració
d’activitats de diferent nivell de dificultat o de caire voluntari per contribuir a mantenir l’activitat
formativa en clau competencial.
Concreció dels objectius definits pel centre, coherents amb els objectius prioritaris del
Departament d’educació i actuacions previstes en la programació general de centre per
assolir-les
1. Millora del nivell de competència lingüística dels alumnes mitjançant un treball comú que
impliqui tot el professorat i totes les àrees curriculars:
1.1 Ús del document “Acords per al treball de l’expressió escrita” recollit als documents
del Drive d’Educació Primària.
1.2 Ús dels suports per a treballar l’expressió escrita i oferir un suport més personalitzat
als alumnes.
1.3 Seguir establint noves propostes per al treball de la comprensió oral per tal de millorar
la competència lingüística dels alumnes.
2. Millora en competència matemàtica:
2.1 Continuar implementant una metodologia més competencial en aquest àmbit.
2.2 Introducció als cursos de primer , segon i tercer de primària d’Innovamat i robòtica
fins a tercer de primària.
2.3 Fomentar la conversa matemàtica a l’aula.
3. Millora en competència anglesa.
3.1 Treballar l’expressió escrita, establint noves propostes (elaboració de textos i
posterior revisió conjunta dels mateixos per aprendre dels errors.)
3.2 Seguir treballant l’expressió i comprensió oral oferint una hora setmanal d’speaking
4. Increment de la integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)
en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge de les diferents àrees curriculars
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4.1 Els alumnes de CI i 3r de Primària treballaran una hora setmanal, a l’hora de
matemàtiques amb la Plataforma d’Innovamat i tindran feines setmanals que hauran de
lliurar a través del Classroom del grup.
4.2 Als alumnes de CM i CS se’ls impartirà una hora setmanal d’informàtica com a
matèria complementària on es treballaran continguts curriculars o relacionats amb
l’aprenentatge d’ús de les TIC. Tindran feines setmanals que hauran de lliurar a través
del Classroom del grup i a algunes matèries utilitzaran les seves tauletes i ordinadors
per treballar a l’aula.
4.3 Tots els alumnes de primària estaran dotats d’un correu personal corporatiu del
centre per a poder fer ús de les TICs en cas de confinament i com a una estratègia més
d’ensenyament i aprenentatge.
4.4 Els mestres faran ús de les PDI de que disposa el centre com a eina d’ensenyament i
aprenentatge.
4.5 Es publicaran diferents notícies o treballs dels alumnes a la pàgina web de que
disposa el centre, així com al compte d’instagram per tal de fer partícips a les famílies
del que es treballa al centre.
5. Afavoriment de la coherència del procés educatiu mitjançant l’augment i eficàcia de
coordinació entre departaments, cursos, cicles i etapes.
5.1 Es duran a terme reunions de coordinació entre els mestres, coordinadors de
diferents equips, cicles i etapes.
5.2 Es farà un seguiment del funcionament dels suports i dels diferents projectes que
s’inicien aquest curs.
5.3 L’equip d’orientació vetllarà perquè tots els mestres estiguin assabentats i segueixin
les mesures acordades davant els casos d’alumnes amb necessitats educatives especials.
6. Canvi progressiu de la metodologia d’aula cap a una metodologia competencial, utilitzant
estratègies diverses (com ara les Intel·ligències Múltiples, l'Aprenentatge Cooperatiu, els llibres
digitals...) per formar alumnes competents, capaços i acostumats a interaccionar els uns amb els
altres i implicats en el seu procés d’aprenentatge.
6.1 S’aplicarà l’après en les diverses formacions rebudes per tal d’incrementar els
moments de treball competencial dins les aules.
6.2 Es dissenyaran activitats d’aprenentatge integrades que permetin als alumnes
avançar cap als resultats d’aprenentatge de més d'una competència al mateix temps.
6.3 Es fomentarà la reflexió i recerca, així com la realització de tasques que suposin un
repte i desafiament intel·lectual per als alumnes.
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6.4 Podran realitzar-se agrupaments diferents en funció de la tasca i de les
característiques individuals dels alumnes a fi de realitzar tasques puntuals
d'enriquiment o reforç.
6.5 Es procurarà organitzar els continguts entorn de nuclis temàtics propers i
significatius.
6.6 L'espai haurà d'organitzar-se en condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació necessàries per garantir la participació de tots els alumnes en les activitats
de l'aula i del centre.
6.7 Es procurarà seleccionar materials i recursos didàctics diversos, variats, interactius i
accessibles tant pel que fa al contingut com el suport.
6.8 Es faran desdoblaments o hi haurà dos mestres a l’aula per a poder atendre millor
als alumnes.
6.9 L’equip de coordinació pedagògica farà propostes per millorar aquest àmbit.
Per ajudar a consolidar els objectius marcats, treballarem amb dos mestres a l’aula o es faran
desdoblaments a:

DESDOBLAMENTS
/
DOS
MESTRES
A
L’AULA
(HORES
SETMANALS)

CURS

CATALÀ

CASTELLÀ

MATES

C. MEDI

ANGLÈS

1A

1

1

3

2

PRIMER PRIMÀRIA

1B

1

1

3

1

SEGON PRIMÀRIA

2A

2

2

3

1

2B

2

2

3

1

3A

1

1

3

1

3B

1

1

3

1

4A

2

1

4

1

1

4B

2

1

3

1

1

5A

2

2

3

2

1

5B

2

2

3

2

1

TERCER PRIMÀRIA

QUART PRIMÀRIA

CINQUÈ PRIMÀRIA
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SISÈ PRIMÀRIA

6A

2

2

3

1

1

6B

2

2

4

1

1

ESO
1. Proporcionar un seguiment individualitzat als alumnes amb necessitats específiques,
Intentant potenciar les seves capacitats i donant-los una preparació adient per a assolir uns
objectius que els pugui facilitar la seva integració social.
2. Ajudar l’alumne a formar-se una imatge ajustada d’ell mateix, de les pròpies característiques
i possibilitats, per a desenvolupar un nivell d’autoestima que permeti encarrilar d’una forma
autònoma i equilibrada la pròpia activitat; valorar l’esforç i la superació de les dificultats, i
contribuir al benestar personal i col·lectiu.
3. Promocionar les relacions interpersonals i participar en activitats de grup, adoptant actituds
de flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància, per a superar inhibicions i prejudicis i rebutjar tot
tipus de discriminacions.
4. Comprendre l’aplicació, en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació
i orientació de la futura integració al món laboral.
5. Remarcar la importància de continuar uns estudis superiors que posteriorment els faciliti una
millor preparació per al món laboral.
6. Mostrar a l’alumne les eines necessàries per aprendre a prevenir i a resoldre els conflictes
quotidians tant individuals com grupals.
7. Comprendre la importància que té al llarg de la vida saber estar i saber comportar-se.
8. Crear xarxes d’acompanyament on l’amor i l’atenció personalitzada siguin els nostres
objectius principals.
Mitjans per a treballar aquests objectius:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atenció individualitzada de l’alumne per part del tutor.
Els alumnes de Necessitats Educatives Específiques, comptaran amb un professor de
seguiment que els facilitarà la integració a l’aula.
Oferta de matèries optatives amb eines per a la mediació i resolució de conflictes.
Suport dels components de l’Equip d’Orientació.
Suport dels components de l’Equip de Convivència.
Suport dels components de l’Equip de Coordinació Pedagògica.
Atenció individualitzada o grupal per part d’algun membre de l’Equip Directiu quan la
situació ho requereix.
Formació als mestres en noves tecnologies
Visites de diferents universitats al nostre centre.
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OBJECTIUS I PRIORITATS DE L’ETAPA DE SECUNDÀRIA
1.Concreció dels Objectius definits pel Centre que són coherents amb els Objectius Prioritaris
del Departament d’educació.
1.1 Objectius del Centre relacionats amb la millora de resultats educatius.
a) Comprendre l'aplicació, en l'àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació
i orientació de la futura integració al món laboral.
b) Remarcar la importància de continuar uns estudis superiors que posteriorment els faciliti una
millor preparació per al món laboral.
c) Ajudar l'alum@ a formar-se una imatge ajustada d'ell mateix, de les pròpies característiques
i possibilitats per a desenvolupar un nivell d'autoestima que permeti encarrilar d'una forma
autònoma i equilibrada la pròpia activitat; valorar l'esforç i la superació de les dificultats i
contribuir al benestar personal i col·lectiu.
1.2. Objectius de Centre relacionats amb la millora de la cohesió social.
a) Proporcionar un seguiment individualitzat als alumnes, intentant potenciar les seves
capacitats i donant-los una preparació adient per assolir uns objectius que els pugui facilitar la
integració social.
b) Mostrar a l'alumne/a les eines necessàries per aprendre a prevenir i a resoldre els conflictes
quotidians tant individuals com grupals.
c) Comprendre la importància que té al llarg de la vida saber estar i saber comportar-se.
d) Entendre la importància de treballar en equip sumant les diferències que cada membre pot
aportar per tal d’aconseguir uns millors resultats.

2. Actuacions previstes en la programació general de Centre per a assolir-les
a) Sessions de formació pels professors.
b) Tutories individualitzades, programa de mediació escolar, departament de psicologia,
xerrades informatives amb personal especialitzat (mossos d'esquadra, punt d'informació
juvenil...)
c) Sortides a l'estranger, sortides esportives de convivència, audicions musicals, obres de teatre
i cinema en versió original (en funció de l’evolució de la pandèmia).
d) Rutes literàries per Arenys.
e) Col·laboracions amb l'Ajuntament.
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f) A tercer d’ESO comencem l'orientació professional i acadèmica
g) A tercer i quart d’ESO hora complementària d’anglès

BATXILLERAT
1. Preparar els alumnes per a la seva incorporació al món universitari, els estudis de Cicles
Formatius de Grau superior i al món laboral.
2. Fomentar la relació personal entre alumnes i professors per tal de poder atendre millor les
necessitats individuals.
3. Promocionar els alumnes més desmotivats, a través del nostre Batxillerat orientat a cicles
formatius de grau superior, per tal que tothom pugui accedir a un millor futur professional.
4. Proporcionar als alumnes eines que facilitin la resolució de conflictes.
5. Afavorir una maduresa intel·lectual i humana.
6. Desenvolupar les capacitats necessàries per encarar positivament les seves vivències.

Mitjans per treballar-ho:
● Orientació tutorial individualitzada.
● Orientació professional a través de les tutories i de xerrades universitàries i de cicles superiors.
● Visites a les Universitats (jornades de portes obertes). (En funció de l’evolució de la pandèmia)
● Visita al Saló de l’ensenyament. (En funció de l’evolució de la pandèmia)
● Curs de formació del professorat.
● Xerrades i reflexions amb el professorat sobre l’atenció a la diversitat: coneixement de
l’alumne com a persona i coneixement de les relacions entre el grup classe.

OBJECTIUS I PRIORITATS DE L’ETAPA DE BATXILLERAT
1.Concreció dels Objectius definits pel Centre que són coherents amb els Objectius Prioritaris
del Departament d’educació.
1. Objectius del Centre relacionats amb l’increment de resultats educatius.
a) Comprendre l'aplicació, en l'àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació
i orientació de la futura integració al món universitari o laboral.
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b) Remarcar la importància de continuar uns estudis superiors que posteriorment els facilitin
una millor preparació per al món laboral.
c) Ajudar l'alumne/a a formar-se una imatge ajustada d'ell mateix, de les pròpies característiques
i possibilitats per a desenvolupar un nivell d'autoestima que permeti encarrilar d'una forma
autònoma i equilibrada la pròpia activitat; valorar l'esforç i la superació de les dificultats i
contribuir al benestar personal i col·lectiu.
1.2. Objectius de Centre relacionats amb la millora de la cohesió social.
a) Proporcionar un seguiment individualitzat als alumnes, intentant potenciar les seves
capacitats i donant-los una preparació adient per assolir uns objectius que els pugui facilitar la
integració social.
b) Mostrar a l'alumne/a les eines necessàries per aprendre a prevenir i a resoldre els conflictes
quotidians tant individuals com grupals.
c) Comprendre la importància que té al llarg de la vida saber estar i saber comportar-se.
d) Entendre la importància de treballar en equip sumant les diferències que cada membre pot
aportar per tal d’aconseguir uns millors resultats.
2. Actuacions previstes en la programació general de Centre per a assolir-les:
a) Tutories individualitzades, programa de mediació escolar, departament de psicologia,
xerrades informatives amb personal especialitzat (mossos d'esquadra, projecte adolescència,
diferents ongs, punt d'informació juvenil...)
c) Sortides a l'estranger, obres de teatre i cinema en versió original. En funció de l’evolució de la
pandèmia.
d) Rutes literàries (per Arenys o d’altres municipis).
f) Orientació acadèmica.
h) Hora complementària d’anglès
i) Treballar la intel·ligència emocional.

PROPOSTES DE MILLORA A BATXILLERAT
1) Facilitar activitats / tasques tenint en compte les capacitats de l’alumne.
2) Sempre que el professor ho consideri convenient es podrà treballar en grups, dins l’aula,
segons les necessitats.
3) Potenciar el treball cooperatiu.
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PROPOSTES DE MILLORA DE L’ÀREA DE LLENGÜES PER AL BATXILLERAT
Fomentar la lectura. Abans de llegir les lectures prescriptives de batxillerat es durà a terme una
motivació de la lectura, fent una breu introducció sobre l’autor, l’època, el tema de l’obra.... De
tant en tant, es llegirà i es comentarà un fragment d’una novel·la, una poesia, un assaig... que el
professor o l’alumne proposarà.
Fomentar l’expressió escrita. Els alumnes escriuran una redacció al mes, sempre que es pugui
les redaccions es faran a classe.
Corregir les mancances d’ortografia. Per tal de millorar l’ortografia, cada alumne elaborarà el
seu propi foli d’errors.
També facilitarem als alumnes de segon de batxillerat tasques recuperadores que hauran d’anar
treballant al llarg de les avaluacions.
Coordinació de les matèries de llengua catalana i castellana, especialment en la introducció dels
canvis de la nova gramàtica.
Coordinació primària – ESO – batxillerat, especialment pel que fa als canvis de la nova gramàtica.
Se seguiran les novetats de la nova gramàtica per les xarxes socials, especialment se seguirà el
coordinador de llengua castellana de les PAU.
Es realitzaran exàmens simulacre de les PAU.
Es realitzaran activitats relacionades amb les TIC i les TAC.
● Fomentar la lectura: a totes les classes fer una breu lectura (novel·la, poesia, assaig...)
proposada pel professor o per l’alumne i un breu comentari.
● Fer redaccions cada 15 dies. A classe i a casa.
● Cada alumne elabora el seu propi foli d’errors, que podrà dur en alguns dels exàmens.
● També facilitarem als alumnes de segon tasques recuperadores que hauran d'anar
treballant al llarg de les avaluacions.

PROPOSTES DE MILLORA DE L’ÀREA DE CIÈNCIES PER AL BATXILLERAT
GENERAL DE DEPARTAMENT
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Potenciar i fomentar la participació dels alumnes en concursos, exposicions, colònies,
conferències, jornades, tallers, simpòsium, campus d’estiu...en què es fomenti l’esperit científic.
FÍSICA 1r i 2n BAT
●
●

Potenciar el treball en grup/cooperatiu
Fer propostes de treball extres per millorar i arrodonir la nota al llarg del curs.

●

Fer pràctiques virtuals i/o al laboratori

BIOLOGIA 1r i 2n BAT
●
●
●

Potenciar el treball de laboratori i/o activitats de laboratori al PCB
Potenciar el treball cooperatiu en la realització d’activitats.
Fer ús de materials de biologia en context.

●

Fer propostes de treballs extres per millorar i arrodonir la nota al llarg del curs.

QUÍMICA 1r i 2n BAT
●
●

Fer propostes de treballs extres per millorar i arrodonir la nota al llarg del curs.
Fomentar més el treball al laboratori.

●

Potenciar el treball cooperatiu.

CMC 1r BAT
Potenciar el coneixement a partir de la participació en concursos, exposicions,
activitats...externes relacionades amb el contingut de l’assignatura.
MATES
· Potenciar els recursos TIC’s a l’aula (Geogebra)
· Fomentar l'autonomia de l'alumne en l'estudi a casa anant més enllà del material
facilitat a l'aula i orientar-lo en la recerca de material a internet.
PROPOSTES DE MILLORA DE L’ÀREA DE LLENGÜES ESTRANGERES PER AL BATXILLERAT
• Incloure l´hora de complementària dins el nostre horari per poder fer les classes amb
un mateix professor.
•

Fomentar i promocionar l’accés als exàmens de Cambridge.

PROPOSTES DE MILLORA DE L’ÀREA D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS PER AL BATXILLERAT
●
●

Incorporació de l’ús de les TIC a l’aula
Treballar molt l’anàlisi i comprensió de textos i fons de diferent naturalesa.
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●
●
●

Fomentar l’esperit crític i de reflexió individual ensenyant a establir relacions entre
els temes treballats a classe i l’actualitat.
Potenciar sortides de camp i treballar amb mapes
Exàmens en color (art i en algunes fonts no textuals d’història que poden sortir a
la selectivitat.

CICLES FORMATIUS
OBJECTIUS DE L’ETAPA
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conèixer els tipus de sòl, aigües i climes.
Conèixer les etapes en la instal·lació, el manteniment i la restauració de jardins,
d’exterior i d’interior.
Conèixer i saber implantar i mantenir diferents tipus de gespes i entapissants d’ús
domèstic i esportiu.
Producció de plantes.
Aprendre les tècniques i els principis artístics de l’ornamentació floral.
Utilitzar i mantenir les màquines i instal·lacions de qualsevol mena complint la
normativa de seguretat i ambiental.
Conèixer les eines de gestió i els avantatges de la iniciativa emprenedora o del treball
per compte aliè.
Obtenir una experiència laboral real de treball en una empresa del sector.
Obtenir uns coneixements d’anglès tècnic

METODOLOGIA
La majoria de matèries s’imparteixen de manera molt pràctica. Aprofitem l’entorn (Hort, jardins,
parterres, hivernacles... per fer classes pràctiques)
La teoria s’imparteix de manera molt visual, amb power-points, amb exercicis pràctics i activitats
on participen els alumnes.
El Cicle de JARDINERIA I FLORISTERIA DUAL permet als alumnes amb aprofitament realitzar un
curs en l’àmbit laboral amb un contracte d’aprenentatge o amb una beca. Aquest any només un
alumne farà el DUAL.
La resta d’alumnes continuarà fent classe presencial a l’escola comptabilitzant la teoria amb la
pràctica que es farà a la matèria de síntesi. Aquesta matèria vol assimilar-se amb l’experiència
en el món laboral.
S’organitzaran diferents treballs (dos per trimestre) que dissenyaran i executaran els alumnes
en les instal·lacions de l’escola. Finalitzat el trimestre se’n farà una exposició de la materialització
del treball.
> Visites i sortides tècniques
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Durant el curs es duran a terme diferents i visites i sortides tècniques per tal d’ampliar
continguts, que s’han explicat als mòduls formatius, i per conèixer de primera ma centres
especialitzats en tècniques de jardineria i floristeria.
També convidem a professionals del sector a l’escola a fer xerrades o classes pràctiques per
ampliar coneixements del sector. (Gremi de jardineria, agents forestals, empresaris del sector...)

PROPOSTES DE MILLORA

●

Decorar el centre amb motius florals segons les estacions i festivitats del curs.

1.1 ANÀLISI DE LA PROVA DIAGNÒSTICA DE 2n de PRIMÀRIA I DE LES CB DE 6è i 4t
D’ESO
ANÀLISI DE LES PROVES DIAGNÒSTIQUES DE SEGON DE PRIMÀRIA
Hem dut a terme l’anàlisi dels resultats de la prova diagnòstica dels alumnes de segon amb
l’objectiu de valorar el nivell de competència dels nostres alumnes als àmbits avaluats a la prova
i reflexionar sobre la nostra pràctica docent per a cercar estratègies de millora.
S’han valorat cadascuna de les activitats i, després d’una reflexió conjunta amb l’equip docent
s’han acordat unes propostes per millorar els aspectes que han resultat més fluixos.
1. VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS
ACTIVITAT 1
Considerem que representació gràfica, l'orientació i la visualització espacial són aspectes que
van assolint la majoria dels alumnes ja que més del 70% de l’alumnat ha obtingut puntuacions
notables i excel·lents a l’hora de representar de forma gràfica com és el pati, els elements que
hi ha i on estan situats. D’altra banda, tot i que no hi ha cap resultat no satisfactori, cal tenir en
compte hi ha alumnes amb un grau de domini de l’espai baix que pot incidir en molts
aprenentatges.
ACTIVITAT 2
Més del 40% dels alumnes mostra tenir una bona iniciativa per enfrontar-se sol a la resolució
d’un problema i solament 5 alumnes han mostrar un nivell no satisfactori. Considerem que
aquest és un aspecte clau que condicionarà la posterior resolució de problemes als altres cicles
i que s’està treballant i millorant amb l’ús d’Innovamat a matemàtiques tot afavorint un clima
d’aula que permet la conversa matemàtica.
Ens ha resultat preocupat que més un quart dels alumnes, concretament el 33%, ha obtingut
un resultat no satisfactori a l’hora de resoldre una situació-problema fent servir diverses
estratègies de càlcul, tot i que el 36,4% obtingui una puntuació excel·lent. Durant aquest curs
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s’han estat treballant diverses estratègies de resolució i de càlcul a nivell manipulatiu, amb salts
sobre la recta numèrica, per descomposició de nombres i mitjançant converses, tot intentant
facilitar el desenvolupament del pensament matemàtic dels alumnes i facilitant que els alumnes
aprenguin i triïn entre diferents possibilitats que hi ha per resoldre una situació-problema i
creiem que cal continuar en aquesta línia de treball.
D’altra banda més de la meitat del grup obté resultats notables o excel·lents a l’hora d’optimitzar
la pròpia estratègia de càlcul, però ens trobem amb un 21% d’alumnes que no han assolit els
objectius esperats. L’ús d’estratègies extretes del seu propi raonament o a partir de l’escolta
d’estratègies diferents utilitzades pels seus companys s’han estat treballant molt durant el curs,
però potser caldria fer més insistència i donar suport a aquells alumnes que han tret pitjor
puntuació. Els mestres miraran el material “recursos i material de suport” així com els “Recursos
i propostes d’aula” extret del document per la millora de la prova diagnòstica del Consell
Superior d’Avaluació de la Generalitat.

ACTIVITAT 3
L’escriptura d’un text amb oracions ben estructurades i la correcta presentació són dos aspectes
forts dels alumnes i que han millorat molt al llarg del curs.
La majoria d’alumnes han mostrat ser capaços d’escriure frases correctes, completes en ordre
i concordança per explicar el que li agrada, el que no li agrada i per què fet que valorem
positivament.
La utilització del lèxic adequat en l’escriptura d’un text és l’aspecte que més s’hauria de treballar
dons hem observat moltes interferències lingüístiques d’altres llengües en el vocabulari d’ús
habitual de molts dels alumnes.
La majoria de l’alumnat ha de mostrar coneixement de l’ortografia de base i han començat a
aplicar les normes d’ortografia regular, com per exemple: plurals acabats en -es, ús de r/rr, g/gu,
c/qu. Un 3% de l’alumnat ha mostrat dificultats, però cal dir que hi ha dos alumnes amb un Pi
en l’àmbit lingüístic i que moltes errades són comeses per manca d’atenció i per una ràpida
revisió del text.
Els acords presos a nivell de centre sobre el treball de l’expressió escrita, considerem que estan
donant el seu fruit.
ACTIVITAT4
Valorem positivament que els alumnes, al llarg del curs, han millorat molt a l’hora de fer
deduccions o inferències a partir de la informació que hi ha al text, aspectes en els que s’ha fet
insistència des de l’àmbit lingüístic.
L’aspecte de localització d’informació explícita en el text és un aspecte amb un 70% d’alumnes
amb bons resultats, mentre que ens preocupen els resultats obtinguts en els apartats
d’”dentificar el destinatari del text” “Reorganitzar la informació seguint una seqüència
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temporal” i “Identificar la finalitat del text”. Aquests són els aspectes que considerem caldrà
analitzar amb profunditat i fer propostes de millora pel proper curs.
Caldrà cercar estratègies per a ajudar els alumnes a ser capaços d’activar les estratègies que li
permetin identificar o precisar els objectius de la lectura i fer que l’alumne pari atenció en una
expressió, paraula clau o frase feta, ja que l’ajudarà a reflexionar per comprendre millor el sentit
del text. Els mestres miraran el material “recursos i material de suport” així com els “Recursos i
propostes d’aula” extret del document per la millora de la prova diagnòstica del Consell Superior
d’Avaluació de la Generalitat.
ACTIVITAT 5
Els resultats obtinguts en aquest apartat han estat molt bons. Destaquem que tots els alumnes
saben elaborar un discurs adequat a la situació comunicativa i considerem que cal seguir
treballant en la línia en que s’està fent.
ACTIVITAT 6
Crear un dibuix geomètric ajuntant rajoles i repetir-lo cobrint una superfície així com crear un
dibuix geomètric ajuntant rajoles i repetir-lo cobrint una superfície, han estat criteris que els
alumnes han resultat assolit força bé. El treball dels reptes matemàtics proposats per Innovamat
i treballats a l’aula creiem que han ajudat a que més del 80% dels alumnes han obtingut resultats
notables o excel·lents en la creació i repetició d’un patró geomètric.
PROPOSTES DE MILLORA:
Com a mesures organitzatives proposem continuar fent ús de la docència compartida quan
treballem l’expressió escrita i, sis es possible més hores, com fins ara.
Com a mesures metodològiques proposem un canvi en el llibre de text de català i castellà així
com continuar amb metodologies variades que ajudin als alumnes en la progressió de
l’assoliment de les competències bàsiques. En aquest sentit es proposa:
-Treball de les interferències lingüístiques
- Inclusió paulatina d’estratègies de cultura de pensament (rutines de pensament i mapes
mentals).
- Ús de les bases d’orientació a les diferents matèries.
- Fer insistència en el treball de la comprensió lectora inferencial.

1.2. ANÀLISI EXTERN DELS RESULTATS DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 6è
PRIMÀRIA I 4t D’ESO.
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RESULTATS I ANÀLISIS DE LES COMPÈTENCIES BÀSIQUES DE SISÈ DE PRIMÀRIA
Si considerem els resultats generals obtinguts pels alumnes del centre a les proves de
competències bàsiques d’aquest curs constatem que:
●

●
●

●
●

Si tenim en compte el nivell de complexitat del centre (baixa) i comparem els resultats
obtinguts amb la mitja de centres amb la mateixa complexitat, observem que són més
baixos en gairebé totes les competències. Cal dir , però, que estem satisfets amb els
resultats dels alumnes si tenim en compte les dificultats que han mostrat molts dels
alumnes al llarg de l’educació primària, tant a nivell acadèmic com actitudinal.
Considerem que el fet de fer tres grups durant aquest curs disminuint la ràtio dels grups,
ha estat un encert organitzatiu que ha permès atendre amb millor qualitat els alumnes.
En general, els resultats del centre han millorat respecte els del curs 2019.
Hi ha hagut una important millora en les competències que fan referència a la
comprensió oral tant de llengua catalana com castellana i a les competències associades
a l’àrea de coneixement del medi natural.
Els resultats obtinguts en la competència lingüística en llengua anglesa han empitjorat,
tot i els recursos i millores dutes a terme aquest curs en aquesta matèria.
Considerem que cal fer un anàlisi més exhaustiu i fer propostes de millora de:
● Competència lingüística en llengua anglesa en general.
● Competències relacionades amb l’expressió escrita en llengua catalana.
● Competències relacionades amb la comprensió lectora de l’àmbit lingüístic en
general.
● Els blocs de numeració i càlcul, resolució de problemes i relacions i canvi de la
competència matemàtica.

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA LLENGUA CATALANA
Global
●
●

●

L’alumnat del centre es troba, en general, en el nivell mitjà alt de la competència
lingüística en llengua catalana.
Els resultats obtinguts estan per sobre de la mitjana dels centres de Catalunya, amb un
65,7% d’alumnat amb un nivell alt o mitjà-alt i un 7,8% menys d’alumnes amb un nivell
baix.
Respecte als resultats obtinguts pels alumnes del centre el curs 2019, tot hi haver
augmentat en un 2,5% el percentatge d’alumnes situat en el nivell baix de la
competència, que un 34% de l’alumnat està situat en els nivells baix o mitjà-baix i que
ha augmentat en un 2,6% el percentatge d’alumnes amb un nivell baix o mitjàbaix, també ha augmentat en un 2,7% el percentatge d’alumnes amb un nivell alt.

Comprensió oral
●
●

Els resultats obtinguts estan per sobre de la mitjana dels centres de Catalunya.
Hi ha hagut una millora molt important respecte els resultats del centre del 2019, amb
un 81,5% d’alumnes amb un nivell entre l’alt i el mitjà-alt. S’ha passat d’un percentatge
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del 37,3% d’alumnat amb nivell baix o mig-baix al 18,2% i ha disminuït el nombre
d’alumnes amb un nivell baix passant d’un 5,9% al 2,3%.El nivell d’alumnes amb un nivell
alt també ha millorant passant del 17,6% al 31,5%.
Comprensió lectora
●

Tot i tenir uns resultats per sobre de la mitjana dels centres de Catalunya, els resultats
han empitjorat lleugerament respecte els resultats del centre al 2019. Un 2,3% de
l’alumnat està situat en el nivell baix de la competència, quan no n’hi havia cap i ha
augmentat un 2,9% el percentatge d’alumnat amb un nivell baix o mitjà-baix.

Expressió escrita
●
●

Els resultats són lleugerament pitjors als de la mitja de Catalunya.
Els resultats són molts semblants als obtinguts, a nivell de centre, el curs 2019.

LLENGUA CASTELLANA
Global
●
●

●

L’alumnat del centre es troba, en general, en el nivell mitjà alt de la competència
lingüística en llengua castellana.
Els resultats obtinguts estan força per sobre de la mitjana dels centres de Catalunya,
amb un 73% d’alumnat amb un nivell alt o mitjà-alt i un 5,9% menys d’alumnes amb un
nivell baix.
Respecte als resultats obtinguts pels alumnes del centre el curs 2019, els resultats han
millorat notablement amb uns percentatge del 77% d’alumnat amb un nivell alt o mitjàalt; tot i que ens preocupa el 9,1% d’alumnes amb un nivell baix, un 5,2% més. Tot i que
ha disminuït lleument el nombre d’alumnes amb un nivell alt, s’ha reduït notablement
el nombre d’alumnes amb un nivell baix o mig baix, passant del 37,2% al 22,7%.

Comprensió oral
●

Els resultats han millorat molt respecte els resultats del 2019, havent un percentatge
del 79,5% d’alumnat amb un nivell alt o mitjà-alt de la competència i s’ha reduït el
percentatge d’alumnes amb un nivell baix.

Comprensió lectora
●

Els resultats han empitjorat una mica respecte els del curs 2019 pel que fa al percentatge
d’alumnes amb un nivell baix o mitjà baix, però ha augmentat el nombre d’alumnes amb
un nivell alt de la competència.

Expressió escrita
●

Els resultats han millorat respecte els del curs 2019: ha augmentat el nombre d’alumnes
amb un nivell alt de la competència i ha disminuït el nombre d’alumnes amb un nivell
baix o mitjà-baix.
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LLENGUA ANGLESA
Global
●
●

Els resultats són lleugerament pitjors als de la mitja de Catalunya.
El nivell d’assoliment de les competències ha baixat força respecte els del curs 2019. Ens
preocupa especialment l’augment d’alumnes amb un nivell baix on s’ha passat d’un
percentatge del 3,9% al 27,3%.

Comprensió oral
●

En aquesta competència és en la que els alumnes han obtingut resultats pitjors tot i
haver reforçat, a nivell de centre, el treball d’aquesta competència amb hores de
speaking i altres mesures. Un percentatge del 36,4% d’alumnat està situat en el nivell
baix i el 52,3% de l’alumnat en el nivell baix o mitjà-baix.

Comprensió lectora
En aquesta competència els resultats també han empitjorat i hi ha un percentatge del 29,5%
d’alumnes en el nivell baix de la competència.
Expressió escrita
●
●

Els resultats d’aquesta competència es troben en un nivell semblant als de la mitja de
Catalunya.
Tot i haver empitjorat els resultats respecte el curs 2019, els resultats són millors que
en la resta de competències de llengua anglesa.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
Global
●
●

L’alumnat del centre es troba, en general, en el nivell mitjà alt de la competència
matemàtica, però en preocupa que un 13,6% de l’alumnat es trobi en un nivell baix.
Respecte als resultats obtinguts pels alumnes del centre el curs 2019 ha millorat el
nombre d’alumnes amb un nivell baix o mitjà baix i el d’alumnes amb un nivell alt.

Numeració i càlcul
●
●

Els resultats són semblants als de la mitja de Catalunya, però amb més alumnes amb un
nivell baix, un percentatge del 20,5%.
El nombre d’alumnes amb un nivell baix o mitjà-baix és semblant al dels resultats del
2019.

Espai, mesura i representació gràfica de dades
●

En aquest apartat és on els resultats obtinguts són millors de la competència
matemàtica.
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●

Els resultats obtinguts estan per sobre de la mitja de Catalunya i són millors que els
obtinguts el curs 2019.

Relacions i canvi
●
●

El centre ha obtingut una puntuació semblant a la mitja de Catalunya.
El percentatge d’alumnes amb un nivell baix o mitjà-baix en aquestes competències ha
augmentat respecte els de l’any 2019, passant del 25,5% al 40,9%

COMPETÈNCIA ASSOCIADA A L’ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL
Global
●
●

Els resultats són millors els de la mitja de Catalunya i han millorat molt respecte els de
l’any 2019.
Hem passat de tenir un percentatge d’alumnat amb un nivell alt o mitjà-alt del 51% al
70,4%, un canvi molt significatiu. També s’ha reduït el nombre d’alumnes amb un nivell
baix.

Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i
tecnològics
●
●

Tot i estar en un nivell més baix que la mitja de Catalunya, els resultats amb millorat
molt respecte l’any 2019.
Respecte els resultats obtinguts al centre el curs 2019, hem passat d’un 29,4% d’alumnat
amb un nivell baix a reduir-lo al 2,8% i el nombre d’alumnes amb un nivell alt ha passat
del 2% al 29,5%.

Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica
En aquest bloc la millora no ha estat tan significativa com a la resta i els resultats mostren un
augment d’alumnes amb un nivell alt o mitjà alt, però també un augment en els alumnes amb
un nivell baix.
Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i
proves
●

Els resultats estan una mica per sobre de la mitja de Catalunya i han millorat força
respecte els del curs 2019, baixant el nombre d’alumnes amb un nivell baix en un
percentatge del 10,5% d’alumnes i augmentant en un 10,3% el nombre d’alumnes amb
un nivell alt. El 75% de l’alumnat obté un nivell alt o mitjà-alt.

PROPOSTES DE MILLORA
●

Competència lingüística en llengua anglesa en general.
Considerem que seria una bona estratègia per afavorir la millora dels alumnes poder
fer un desdoblament per poder reforçar les dimensions de llengua anglesa.
Tanmateix, és important tenir un contacte estret amb les famílies per tal de que el
seguiment sigui més efectiu.
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●

Competències relacionades amb l’expressió escrita en llengua catalana.
Tenint present la realitat que ens envolta, (abreviacions, vocabulari col·loquial que
s’utilitza en les xarxes socials, diàlegs informals…) veiem que els alumnes tenen
dificultats a l’hora de fer textos, ja que només fan servir l’expressió escrita a l’escola.
Per tant, proposem que un dels dies que hi hagi reforços dins l’aula es dediqui
exclusivament a treballar aquesta dimensió.

●

Competències relacionades amb la comprensió lectora de l’àmbit lingüístic en
general.
La mateixa realitat esmentada anteriorment, fa que l’alumnat tingui molts estímuls
externs (estímuls visuals a través de noves tecnologies). Per tant, l’hàbit lector i de
comprensió lectora es veuen perjudicats. Així doncs, proposem que un dels dies que
hi hagi reforços dins l’aula es dediqui exclusivament a treballar aquesta dimensió.

●

Els blocs de numeració i càlcul, resolució de problemes i relacions i canvi de la
competència matemàtica.
Aprofitant les tres hores setmanals de reforç matemàtic que disposem enguany es
planificarà setmanalment com treballar cadascun dels blocs esmentats (numeració
i càlcul, resolució de problemes i relacions i canvi) a partir de metodologies diverses
(aprenentatges basats en problemes, dinàmiques de pensament, metodologies
cooperatives…) per facilitar l’aprenentatge d’aquestes.
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SECUNDÀRIA PRIORITATS DE CENTRE PER AL CURS 2021-2022
ÀMBIT

PROPOSTES I OBJECTIUS

RESPONSABLES

TEMPORALITZACIÓ

INDICADORS D’ÈXIT

SEGUIMENT O
VALORACIÓ
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Llengües

Resultats llengua catalana 2019-2020

Objectius a nivell de resultats
interns:

Competències bàsiques llengua catalana
Nivell alt: 27,9 %
Nivell mitjà-alt: 51,6 %
Nivell mitjà-baix: 17,6 %
Nivell baix: 2,9 %

Resultats interns de llengua catalana
Assoliment excel·lent (nivell alt): 20 %

Nivell alt: 30 %
Nivell mitjà-alt: 50%
Nivell mitjà-baix: 20%
Nivell baix: 0%

Aconseguir un traspàs d’alumnes
de nivell mitjà-baix a nivell mitjàalt.

Assoliment notable (nivell mitjà-alt): 20 %
Assoliment satisfactori(nivell mitjà-baix): 45
%
No assolit (nivell baix): 0 %
Resultats llengua castellana 2019-2020

Objectius a nivell de resultats
interns:
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Competències bàsiques castellà
Nivell alt: 14,1 %

Nivell alt: 30 %

Nivell mitjà-alt: 47,9 %

Nivell mitjà-alt: 50%

Nivell mitjà-baix: 32,4%

Nivell mitjà-baix: 20%

Nivell baix: 5,6 %

Nivell baix: 0%

Resultats interns del centre:

Aconseguir un traspàs d’alumnes
de nivell mitjà-baix a nivell mitjàalt.

Assoliment excel·lent (nivell alt): 8 %
Assoliment notable (nivell mitjà-alt): 16 %
Assoliment satisfactori(nivell mitjàbaix):74,6% No assolit (nivell baix): 1,3 %

Podem evidenciar que en els resultats de
competències bàsiques, tant a llengua
catalana com castellana la gran concentració
es troba en la franja del nivell alt i mitjà-alt
(79,5% de català i 62% de castellà); mentre
que tenen un nivell baix i mitjà-baix un
20,5% a llengua catalana i un 38% a llengua
castellana. En canvi, pel que fa als resultats
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interns, predomina el nivell mitjà-baix tant a
llengua català com a llengua castellana.

1. Millorar la comprensió lectora
- Motivació per la lectura: possibilitat de
crear un canal de bibliotubers, en el qual els
alumnes comparteixin l’afició per la lectura i
motivin els seus companys a llegir.
-Treball de comprensió lectora des de totes
les àrees i especialment a l’àrea de llengües,
amb activitats de comprensió i interpretació
del text en format paper i digital. Es
treballaran les proves de competències
bàsiques a 3r i 4t d’ESO per tal que els
alumnes vagin familiaritzant-se amb aquest
model de prova.
- Els alumnes llegiran un llibre de lectura en
llengua catalana i un en llengua castellana
cada trimestre, el professor anirà fent el
seguiment; un cop finalitzada la lectura, es
realitzarà una prova formal per tal d’avaluar
el nivell de comprensió lectora. Revisar i
actualitzar el llistat de llibres de lectura.

Professors de
llengües

Professors de llengües
i d’altres matèries

Tot el curs

Millorar els resultats d’aquest
any en les proves d’avaluació de
competència lingüística en
comprensió lectora en llengua
catalana (98,3%) i en llengua
castellana (93,4%), arribant a un
100% d’èxit.
Arribar a uns resultats de
comprensió lectora en les proves
d’avaluació de la competència
lingüística en els percentatges
següents:

Tot el curs

Alumnes amb nivell alt:
intentar arribar al 35-40%

Professors de llengües
Tot el curs

Alumnes amb nivell mitjà-alt: no
baixar del 60%.
Alumnes amb nivell mitjà- baix:
no superar el 20%
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- El racó de la lectura: s’ha creat un espai on
els alumnes de 1r cicle d’ESO, en alguns
moments de la jornada escolar, podran
gaudir de la lectura d’un llibre o d’agafar en
servei de préstec algun llibre que els
interessi.
2.Millorar l’expressió oral. Des de totes les
àrees es faran lectures en veu alta i
exposicions orals de treballs.
3.Millorar l’expressió escrita

Alumnes amb nivell baix: 0%
Professors de totes les
matèries

Tot el curs

Millorar el nivell d’expressió oral
en llengua catalana i castellana,
arribant a un 100% d’èxit.
Millorar els resultats d’expressió
escrita en les proves d’avaluació
de la competència lingüística en
llengua catalana i castellana,
arribant a un 100% d’èxit, en els
percentatges següents:

Professors de totes les
matèries
Tot el curs

- Sistematitzar el treball i l’avaluació de
l’expressió escrita: augmentarem el treball i
les activitats d’expressió escrita. Cada mes
els alumnes hauran de fer una redacció en
llengua catalana i una en llengua castellana
de diferent tipologia, respectant les
propietats textuals d’adequació, coherència,
cohesió, correcció lingüística i presentació.
En l’elaboració de l’escrit es demanarà
seguir els següents passos:

●

Professors de llengües
Tot el curs

Alumnes amb nivell alt: no baixar
del 35-40%.

Alumnes amb nivell mitjà-alt:
intentar arribar al 60%.

Alumnes amb nivell mitjà-baix:
no superar el 20%.

Elaborar un esquema, pluja d’idees
abans de fer l’escrit.
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●

Alumnes amb nivell baix:

Demanar l’esborrany, marcar les
errades i fer-lo tornar a reescriure
correctament.

●

Fer revisar l’escrit.

●

Insistir en marges i presentació
adequada.

Al mateix temps que es treballa l’expressió
escrita es treballaran les diferents tipologies
textuals de forma més competencial:
s’elaboraran diferents tipus de textos partint
sempre de diferents models d’escrits que
aportaran els alumnes o el professor.
- S’elaborarà un llistat de connectors
textuals i d’errades ortogràfiques més
comunes que es penjarà a l’aula i que s’anirà
canviant cada trimestre.
- A les classes de llengua catalana i
castellana, cada alumne tindrà la seva
bitàcola ortogràfica (foli d’errors) que anirà
elaborant al llarg del curs i que podrà dur en
algunes proves escrites, per tal d’anar
aprenent dels propis errors.

no superar el 2%.

Professors de llengües

Tot el curs
Professors de llengües

Professors de llengües
Tot el curs

Tot el curs

Professors de totes
les matèries
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Professors de llengües
- S’exigirà correcció en tots els escrits des de
les diferents àrees.

- Introduir les novetats de la gramàtica de la
llengua catalana i castellana, adequant-les al
nivell corresponent. Treballar la llengua de
forma competencial

4.Introduir tècniques de treball cooperatiu,
com a mínim tres tècniques al trimestre i en
tots els cursos (mètode 1-2-4/ llapis al mig,
etc), sempre que les circumstàncies
sanitàries ho permetin.

5.Projectes interdisciplinaris de llengua
catalana/castellana (mínim dos per curs).

Professors de totes les
matèries

Al llarg del
curs

Durant el
curs

Professors de
diferents matèries

Durant el
curs

Al llarg del
curs
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Matemàtiques

Propostes concretes per millorar el nivell al
bloc d'Espai, forma i mesura a les
Competències bàsiques
Les principals propostes són:
1.- Augmentar la presència de la geometria
en la programació i moderar la del càlcul a
3r d'ESO
2.- Integrar en el treball geomètric activitats
més competencials riques basades en
l'experimentació: que promoguin el
raonament, la comunicació, l'exploració,
l'argumentació....
3.- Emprar més material manipulable i més
programari tipus Geogebra.

Professors de
Matemàtiques

Tot el curs.

Arribar a uns resultats en les
proves d’avaluació diagnòstica en
els percentatges següents:
- alumnes amb nivell alt: no
baixar del 35-40%

A les sessions
d’avaluació i a les
sessions trimestrals
de departaments

- alumnes amb nivell mitjà-alt:
no baixar del 45%
- alumnes amb nivell mitjàbaix: no superar el 10%
- alumnes amb nivell baix: no
superar el 10%

4.- Aprofitar totes les oportunitats que ens
permet el nostre entorn quotidià per buscar
exemples on puguem aplicar conceptes
geomètrics.
5.- Treballar les figures dels volums bàsics:
tetraedre, dodecaedre, prisma, hexaedre,
piràmide, cilindre... Fent cada alumne la
construcció dels volums, i a partir d'aquí
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raonar les fórmules de les àrees laterals i
totals i els volums de cada figura.
Orientat tot aquest treball a activitats
COMPETENCIALS: buscant figures del nostre
entorn que puguem associar a les que estem
treballant.

COMPARATIVA AMB RESULTATS DEL
CENTRE:

Objectius a nivell de resultats
interns:

Competències bàsiques:
Nivell alt: 36,7%
Nivell mitjà-alt: 38,3%
Nivell mitjà-baix: 15%
Nivell baix: 10%

Resultats interns del centre:
Nivell alt: ( EXC) 9,09%

Nivell alt: 15%
Nivell mitjà alt: 45%
Nivell mitjà baix: 30%
Nivell baix: 10%

Aconseguir un traspàs d’alumnes
de nivell mitjà-baix a nivell mitjàalt i alt
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Nivell mitjà-alt (NOT/BÉ): 19,69%
Nivell mitjà-baix ( SUF): 59,08%
Nivell baix: 12%

Podem evidenciar que , en els resultats
interns el 80% es concentra en el nivell mitjà
( alt i baix) i justament el mateix tant per
cent a les CB es troba en el nivell alt i mitjàalt.

Propostes de millora en general:

1.- Introduir el TREBALL COOPERATIU de
manera generalitzada a com a mínim en un
grup d’activitats de cada tema i en tots els
cursos. ( mètode 1-2-4/ llapis al mig, etc)

2.- Projecte només de matemàtiques o
interdisciplinar a tots els cursos. ( dos per
curs)
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3.- Concretament a 4t d’ESO:
- per potenciar la trigonometria: treball amb
geogebra i construcció d’un teodolit per
practicar mesures i angles
- projecte d’economia i estadística al tercer
trimestre
- Repassar estadística de 3r d’ESO. Aquest
curs els resultats en aquest bloc han estat
bastant fluixos

Anglès

Els resultats del nostre centre pel curs
2020/2021 en aquesta assignatura són :

Professors d’anglès

Inici de curs i
aplicació
durant el curs

Millorar el nivell general dels
resultats (la mitjana obtinguda)

En l’avaluació
contínua i trimestral i
a final de curs

Competències bàsiques llengua anglesa :
Nivell alt : 22,0%
Nivell mitjà-alt : 48,8%
Nivell mitjà-baix : 13,4%

90% d’alumnes superi les proves
d’avaluació diagnòstica de
competència comunicativa
lingüística (comprensió lectora)
en anglès

Nivell baix : 15,9%
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Aquests resultats han estat una mica
inferiors respecte el 2019/2020 ja que van
assolir la competència lingüística en llengua
anglesa amb un nivell alt i mitjà-alt el 70,8%
dels alumnes (2019 : 72,1%)

Durant tot el
curs

90% d’alumnes superi les proves
d’avaluació diagnòstica de
competència comunicativa
lingüística (expressió escrita) en
anglès

En finalitzar cada
trimestre i a final de
curs

Les propostes de millora i objectius del curs
vinent 2021-2022 són els següents :

Motivar els alumnes per l’aprenentatge de
la llengua anglesa.

Durant tot el
curs

En finalitzar cada
trimestre i a final de
curs

Motivar els alumnes per la realització de les
proves de Cambridge.
Augmentar l’exposició dels alumnes a la
llengua anglesa fent activitats addicionals a
les pròpies de la materia (en celebracions o
activitats transversals).
Consolidar la millora assolida en l’expressió
escrita. Seguir treballant aquesta
competència de forma pautada.
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Crear un grup de coordinació de llengúes
estrangeres per poder controlar i potenciar
l’aprenentatge. Professors de diferents
etapes haurien de coordinarse-se
verticalment mitjançant reunions
periòdiques.
Millorar i treballar la comprensió i
l’expressió oral a tots els nivells (sobretot als
nivells més baixos).

Durant tot el
curs

Incloure l’hora de complementària d’anglès
dins l’horari del professor de la matèria.
D’aquesta manera un únic professor
impartiria totes les hores amb el mateix
grup, el que afavoreix una metodologia més
homogènia.
Organitzar les optatives de speaking per
nivells per tal de poder potenciar el nivell
oral dels alumnes adaptant-nos a les seves
necessitats (tres nivells de speaking per curs)

Científic

Els resultats obtinguts en les competències
bàsiques al nostre centre en l’àmbit

Tots els professors i
l'equip de coordinació
pedagògica

Durant tot el
curs

Millora general dels resultats de
les proves de competències
bàsiques cientificotecnològiques.

-En les reunions de
departament
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científic-tecnològic en el curs 2020-2021 a 4t
d’ESO són els següents:
Resultats GLOBALS:
9,2% d’alumnes en un nivell alt
52,6% d’alumnes en un nivell mitjà-alt
30,3% d’alumnes en un nivell mitjà-baix

Concretament:
-Baixar del 7,9% d’alumnes
situats en un nivell baix
-Baixar el percentatge del 30,3%
d’alumnes de nivell mitjà-baix

7,9% d’alumnes en un nivell baix

-Augmentar el percentatge de
9,2% d’alumnes en un nivell alt.

Resultats “Explicar fenòmens i aplicacions
tecnològiques utilitzant coneixements
científics i tecnològics”:

-En conseqüència, aconseguir
que més del 75% dels nostres
alumnes se situïn en els nivells de
competències mitjà-alt i alt.

-En els claustres
d’avaluació

-Una vegada
obtinguts els
informes finals de
resultats de
competències
bàsiques.

10,5% d’alumnes en un nivell alt
50,0% d’alumnes en un nivell mitjà-alt
34,2% d’alumnes en un nivell mitjà-baix
5,3% d’alumnes en un nivell baix

Continuar millorant el nivell
general dels resultats obtinguts
en les diferents matèries de
l’àmbit cientificotecnològic.

Resultats en “Reconèixer els aspectes
principals de la investigació científica”:
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5,3% d’alumnes en un nivell alt
50,0% d’alumnes en un nivell mitjà-alt
22,4% d’alumnes en un nivell mitjà-baix
22,4% d’alumnes en un nivell baix

Resultats en “Interpretar informació de
caràcter científic/tecnològic proporcionada
en forma de dades i proves”:
22,4% d’alumnes en un nivell alt
44,7% d’alumnes en un nivell mitjà-alt
18,4% d’alumnes en un nivell mitjà-baix
14,5% d’alumnes en un nivell baix

Propostes de millora:
-Continuar potenciant el treball
experimental (si fos possible amb grups
reduïts) per tal que l’alumnat sigui més
capaç d’augmentar les seves competències
científico-tecnològiques.

Aconseguir que els percentatges
d’alumnes situats en els diferents
nivells en els resultats de les
competències, sobretot aquells
situats en el nivell mitjà-alt i alt,
siguin similars als resultats
obtinguts en el nostre centre.
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Això implica buscar explicacions de
fenòmens naturals i tecnològics,
comprendre i aplicar el mètode científic,
saber gestionar la recollida de dades i
analitzar-les. D’aquesta manera es pretén
millorar l’aspecte d’explicar fenòmens
naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant
coneixements científics i tecnològics i el de
reconèixer aspectes principals de la
investigació científica, és a dir, la
metodologia de recerca científica que en els
resultats de competències bàsiques d’aquest
curs no han estat per sobre del curs
anterior.
Es proposa fer almenys 2 vegades per
trimestre treball experimental / taller...o
d’altres activitats similars.

-Potenciar el treball cooperatiu per tal que
l’alumne desenvolupi habilitats
comunicatives i socials que l’ajudin a
construir un aprenentatge competencial.
S’introduiran almenys una activitat
competencial tant en les activitats diàries
com en les proves escrites (activitats que es
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poden preparar a partir de les proves de
competències bàsiques o de les proves
PISA), amb l’objectiu que l’alumne
comprengui la realitat que l’envolta i
fomenti la reflexió crítica.
Per tant, la proposta de millora és que
s’inclogui, almenys, dues activitats
competencials per trimestre en les diferents
matèries que poden ser preparades a partir
dels documents esmentats.

Per últim, i per intentar assolir que els
resultats obtinguts en les competències
científic-tecnològiques siguin similars als
resultats de centre, es replantejarà amb el
departament i l’equip de coordinació
pedagògica la metodologia d’avaluació de
les activitats de les matèries de ciències.
La proposta de millora és que els indicadors i
la metodologia d’avaluació s’ajustin a les
activitats competencials, sobretot a l’hora
d’avaluar els nivells mitjà-alt i alt dels
alumnes.

En les reunions de
departament al llarg
del curs.

Una vegada obtinguts
els resultats finals de
curs de les tres
matèries científiques
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Totes les àrees

Canviar progressivament la metodologia
d’aula. Treballar de manera més
competencial.

Equip de coordinació
pedagògica

Durant tot el
curs

Millora general dels resultats de
les proves.

En finalitzar cada
trimestre i a final de
curs
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2. CALENDARI
CALENDARI ESCOLAR INFANTIL I PRIMÀRIA

INFANTIL
Reunió de pares P3, P4 i P5

PRIMÀRIA

7 de setembre

Reunió de pares 1r, 2n i 3r

8 de setembre

Reunió de pares 4t, 5è i 6è

9 de setembre

Inici de curs

Inici Esport Blau alumnes de
5è A
Inici Esport Blau alumnes de
5è B
Celebració d’inici de curs

13 de setembre
20 de setembre

21 de setembre

1 d’octubre
24 de setembre

Sortida a Can Sala 1r de
primària

8 d’octubre

Sortida a La Granja 2n de
primària
Festa de lliure disposició
Sortida de tardor Infantil

11 d’octubre

22 d’octubre
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25 d’octubre

Sortida a la Fundació Mona 6è
de primària

Festa de la Castanyada

29 d’octubre

Festa de Tots Sants

1 de novembre

Sortida al Parc Neolític de la
Draga 5è de primària

Festa a l’escola:
La Presentació

Inici d’Advent

5 de novembre

19 de novembre

28 de novembre

Sortida al Zoo de Barcelona 3r
de primària

Festa de la Constitució i de
Santa Carme Sallés

Festa de lliure disposició

Festa de la Immaculada

3 de desembre

6 de desembre

7 de desembre

8 de desembre
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Publicació d’informes de la 1a
avaluació de Primària

Celebració del Nadal

Jornada Intensiva

17 de desembre

Per concretar

22 de desembre (fins a les 13h)

Vacances de Nadal

Del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)

10 de gener

Inici de les classes

Inici de piscina P5 i 1r

Setmana del 10 al 14 de gener

28 de gener

DENIP (Dia Escolar
de la No-violència i la Pau)
Publicació
Infantil

d’informes

d’E.

11 de febrer

Celebració de Carnestoltes

25 de febrer

Festa de lliure disposició

28 de febrer

Dimecres de Cendra
(Setmana del perdó)

Sortida al Museu de les
Matemàtiques de Cornellà
4t de primària

2 de març

18 de març
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Sortida al Parlament de
Catalunya 5è de primària

25 de març
25 de març

Sortida al Museu de les
Matemàtiques de Cornellà 3r
de primària
Publicació d’informes de la 2a
avaluació de Primària

1 d’abril

Sortida al Parc del Castell de
Malgrat 1r de primària

1 d’abril

Festa a l’escola de M.
Carmen Sallés

8 d’abril

Vacances de Setmana Santa

De l’11 al 18 d’abril
(ambdós inclosos)

Inici de les classes

19 d’abril

Teatre a l’escola Infantil i
Cicle inicial

21 d’abril

Festa de Sant Jordi

23 d’abril

Festa de lliure disposició

29 d’abril

Festa del Treball

1 de maig

Festa de lliure disposició

2 de maig
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6 de maig

Sortida a La LLobeta, el circ 1r de
primària

Colònies al Collell 4t i 6è de
primària

Sortida Aquàrium P4

18, 19 i 20 de maig

20 de maig

Sortida al Cim d’Àligues 5è de
primària

20 de maig

Sortida a la granja P3

27 de maig

Colònies P5

30 i 31 de maig

Últim dia d’uniforme

31 de maig

1, 2 i 3 de juny

Colònies al Corral de Mataró
2n de primària

3 de juny

Sortida al Museu del Ter 3r de
primària
Festa de lliure disposició

6 de juny

Jornada intensiva

De 7 al 22 de Juny

Publicació d’informes de la 3a
avaluació de Primària

14 de juny
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Publicació
Infantil

d’informes

17 de juny

d’E.

17 de juny

Publicació
d’informes
globals de Primària
Celebració de final de curs

22 de juny

CALENDARI ESCOLAR ESO I BATXILLERAT

ESO

Inici de curs

BATXILLERAT

13 de setembre

13 de setembre

1r, 2n i 3r ESO 10.30 h

1r BATX 11.30 h

4t ESO 11 h

Reunió de pares

2n BATX 12 h

Dilluns 20 de setembre

18 h-19 h 1r ESO i 2n ESO

Dimarts 21 de setembre

18 h-19 h 3r ESO i 4t ESO

Dimecres 22 de setembre 18 h-19 h 1r BATX i 2n BATX

Celebració d’inici de curs

Divendres 1 d’octubre

Recuperació pendents de Del 27 de setembre a l’1 d’octubre
cursos anteriors ESO

Dia de lliure disposició

Dilluns 11 d’octubre
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1a sortida cultural

Avaluació prèvia
trimestre

Dijous 21 d’octubre

1r

1r i 2n ESO, dilluns 18 d’octubre

Dimecres 27 d’octubre

3r i 4t ESO, dilluns 25 d’octubre

Celebració de la festa de Divendres 19 de novembre
l’escola: La Presentació

Inici d’Advent

Exàmens de la
avaluació de BATX

Diumenge 28 de novembre

1a

Del 25 de novembre
a l’1 de desembre

Festa de la Constitució i de
Santa Carme Sallés

Dilluns 6 de desembre

Dia de lliure disposició

Dimarts 7 de desembre

Festa de la Immaculada

Dimecres 8 de desembre

Reunió de professors per 1r i 2n, dilluns 29 de novembre 3r i 4t, 13 de desembre
dimecres 1 de desembre
realitzar la 1a avaluació

Consulta de les notes de la 3 de desembre
1a avaluació

1r treball de síntesi
2n i 3r ESO

15 de desembre

1r, 17, 20 i 21 de desembre
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Celebració del Nadal

Dimecres 22 de desembre

Vacances de Nadal

Del 23 de desembre al 7 de gener
(ambdós inclosos)

Lliurament del treball de
recerca de 2n de BATX

Dilluns 10 de gener a
les 8 h

Recuperacions
de
1a avaluació de BATX

Del 10 al 14 de gener

la

Recuperació
pendents
cursos anteriors ESO

Del 17 al 21 de gener

Recuperacions pendents
curs anterior BATX

Setmana
culturals

de

17, 18 i 19 de gener

viatges

Del 24 al 28 de gener

Exposició del treball de
recerca de 2n de BATX
DENIP: Dia Escolar

Divendres 28 de gener

de la No-violència i la Pau

Comunicació a les famílies
de la prèvia de la 2a
avaluació

Festa de lliure disposició

2 de febrer

Dilluns 28 de febrer
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Dimecres
de
Cendra
(Setmana del perdó)
Exàmens
de
2a avaluació de BATX

Dimecres 2 de març

la

Reunió de professors per
realitzar la 2a avaluació

Del 3 al 9 de març

3r i 4t ESO, dilluns 7 de març

Dilluns 14 de març

1r i 2n ESO, dimarts 8 de març

Consulta de les notes de la Divendres 11 de març
2a avaluació

2n treball de síntesi

Dimecres 16 de març

5, 6 i 7 d’abril

1r, 2n i 3r ESO

Celebració de la festa de Divendres 8 d’abril
M. Carme Sallés

Vacances de
Santa

Setmana

De l’11 al 18 d’abril
(ambdós inclosos)

Recuperació del treball de
recerca de 2n BATX

Dimarts 19 d’abril a les
8h

Recuperacions
de
2a avaluació de BATX

Del 19 al 25 d’abril

la

Recuperació
pendents
curs anterior de BATX

26, 27 i 28 d’abril
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Festa de lliure disposició

Divendres 29 d’abril

Festa de lliure disposició

Dilluns 2 de maig

Comunicació a les famílies
de la prèvia de la 3a
avaluació

Exàmens
2n BATX

globals

de

Recuperacions 2n BATX

6 de maig

Del 6 al 13 de maig

18, 19 i 20 de maig

Festa de
2n BATX

comiat

de

Divendres 20 de maig

Avaluació
2n BATX

global

de

Dilluns 23 de maig

de

Dimarts 24 de maig

Entrega de
2n BATX

notes

Revisió d’exàmens de 2n
BATX

Dimecres 25 de maig,
de 8 h a 10 h

Inici classes selectivitat i
preparació
d’exàmens
d’av. extraordinària

Dijous 26 de maig

2n BATX
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Exàmens 3a avaluació de
1r BATX

Setmana de projecte de
recerca de 4t ESO

Del 26 de maig a l’1 de
juny

25, 26 i 27 de maig

Festa de lliure disposició

Dilluns 6 de juny

Jornada intensiva

Del 7 al 22 de juny

Reunió de professors per 1r i 2n ESO, dimecres 25 de maig 3r i 4t Dimarts 7 de juny
realitzar la 3a avaluació
ESO, dimarts 24 de maig

Consulta de notes de la 3a
avaluació

Recuperacions
de
3a avaluació d’ESO

la

27 de maig

10 de juny

Del 31 de maig al 3 de juny

Selectivitat 2n BATX

Juny, els dies estan per determinar

Avaluació ordinària ESO

1r i 2n ESO, dimarts 7 de juny
3r i 4t ESO, dimecres 8 de juny

Entrega
de
notes Divendres 10 de juny
avaluació ordinària ESO
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Proves extraordinàries de
2n BATX i d’ESO i
recuperacions de la 3a
avaluació de 1r BATX

Sortida final de curs

Últim dia de curs

Avaluacions
extraordinàries d’ESO

Festa de Sant Joan

17, 20, 21 i 22 de juny

Dilluns 13 de juny

Dimecres 22 de juny

Dijous 23 de juny

Divendres 24 de juny

Avaluació extraordinària
de 2n de BATX i final de 1r
BATX

Dilluns 27 de juny

Entrega de notes d’av.
extraordinària d’ESO i
BATX

Dimarts 28 de juny

Revisió d’exàmens

Dimecres 29 de juny

Proves extraordinàries

Divendres 2, dilluns 5 i dimarts 6 de setembre

de setembre de 1r BATX

Avaluació extraordinària
de setembre de 1r BATX

Dimecres 7 de setembre
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Consulta i entrega de
notes de 1r BATX

Dijous 8 de setembre

Revisió d’exàmens de 1r
BATX

Divendres 9 de setembre a les 13 h

3. OBJECTIU EDUCATIU I LÍNIES D'ACCIÓ PASTORAL
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L'objectiu educatiu-pastoral és EL PROJECTE MARC DE PASTORAL entorn del qual s'ha de
vertebrar la vida escolar. Perquè des d'aquest projecte en el qual s'insereixen els altres
projectes, creixem a ÉSSER un centre EN pastoral.
OBJECTIU
"Enfortir una xarxa concepcionista de formació, transformació i solidaritat per caminar
connectats en la nostra missió educativa i evangelitzadora”
LEMA
“ESCULLO TENIR-NE CURA””
ICONA BÍBLICA
La imatge i el text proposat per Jesús sobre la confiança en la cura que Déu té de totes les
persones, de cada criatura del planeta i la crida a tenir cura de la Terra: “Mireu els ocells , no
sembren ni fan la collita i Déu, Pare nostre, en té cura. No farà molt més amb nosaltres que som
els seus fills?”.
VALOR:
Amor i solidaritat
SOLIDARITAT: Durant aquest curs volem que no sigui un valor aïllat, sinó que traspassi totes les
propostes plantejades a nivell educatiu, tant des de La Pastoral, como des d’altres àmbits, a
través de testimonis, tutories, dinàmiques, voluntariats...
A l’escola, encara estem vivint una situació “atípica” i es fan evidents els efectes produïts per la
pandèmia. Creiem que aquest valor és necessari començar a cultivar-lo entre tots els membres
de la pròpia escola: alumnes, famílies, professors i personal. Incloent tots els treballadors de les
empreses que treballen amb nosaltres: activitats complementàries, empreses de menjador
escolar i servei neteja.
Volem:
●
●

potenciar el valor dels petits gestos realitzats de forma senzilla en el dia a dia i fomentar
actituds de proximitat, estima i interès començant pels més propers.
Fomentar una pastoral d’ulls oberts i mans properes a les necessitats dels altres.

FRASE DE M. CARME SALLÉS:
“Fes el que fas. Fes-ho bé. Fes-ho per Deu”
L’experiència de M. Carme en l’educació sorgeix des de la seva trobada amb Jesús i amb Maria
Immaculada. L’experiència radical de Jesús és conduir als homes a Déu, portant-los a la plenitud
del seu projecte: ser imatge de l’amor de Déu, de la seva bondat, bellesa i amor. Aquest projecte
ja s’ha realitzat en Maria. Per això, Maria és model de tothom, portat a la màxima realització de
les seves capacitats i qualitats, al servei dels homes, els seus germans i compromesos en la
construcció d’un món millor.

●

LÍNIES D’ACCIÓ:
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L'objectiu educatiu-pastoral del curs 2021-22 ens indica l'horitzó cap a on hauran d'anar dirigides
les línies d'actuació prioritàries en els centres concepcionistes.
Aquest curs s’han prioritzat les següents línies d'acció:
●

Seguir impulsant la Pastoral vocacional

●

Presentació del Projecte Marc i Accions Grups vocacionals, aquest any: “Gs En camí”

●

Reprendre, potenciar, impulsar els grups Adamah de forma presencial i mitjançant el
llançament d’activitats concretes preparades prèviament pels monitors (mínim una o
dues activitats especials al trimestre com celebracions, sortides, accions solidàries,
trobades amb alumnes d’altres escoles…)

●

Promoure la interioritat, contemplació.

●

Promoure la cultura de la cura: Accions concretes impulsades des de la Comunitat
Educativa (Departaments , classes, activitats…)

●

Seguir impulsant l’amor a Maria Inmaculada: Aprofundir en la visió carismàtica de
Maria Immaculada: impulsar l’amor a Maria Immaculada com a nucli de connexió en la
nostra identitat concepcionista, des de la bellesa, la veritat, la llibertat i l’amor.

Es mantenen les línies d’acció del curs passat:
●

●

Seguir impulsant la CULTURA VOCACIONAL amb tota la comunitat educativa,
mitjançant la formació:
o Generant actituds de disponibilitat i generositat, que preparen els joves a
escoltar la veu de Déu i acompanyar-los perquè formulin el seu propi projecte
de vida.
o Mitjançant l’acompanyament que permet madurar les opcions vocacionals de
manera personalitzada
o Insertant la proposta vocacional com a punt de convergència de tots els esforços
i en tots els àmbits educatius i evangelitzadors, mitjançant l’acompanyament,
l’escolta de la paraula, l’encontre personal amb Jesús i el compromís.
Desenvolupar experiències que fomentin educar la INTERIORITAT i LA CONTEMPLACIÓ.

●

Proposar formació que ajudi a dur a terme les línies anteriors.

ACCIONS PASTORALS
Tot i que algunes activitats encara es veuen afectades per la situació covid, la millora de la
pandèmia i la relaxació de les mesures ens permeten dur a terme la majoria de les activitats,
tant al centre com les proposades per als grups.
- Oració i reflexió del matÍ: BON DIA. Aquest curs es pretén actualitzar la manera de fer-ho i els
mitjans que s’utilitzen, per aconseguir que siguin més dinàmics i propers.
- Celebracions: Algunes es continuaran duent a terme per via telemàtica sobretot aquells en que
es requeria la presència de grups molt nombrosos a la Capella. Altres es faran de manera
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presencial mantenint les mesures de seguretat covid i distàncies pertinents i amb el grup
estable.
- Campanyes solidàries: Esmorzar solidari, “Un plàtan, un euro”...
- S’afavoreixen també altres accions de solidaritat a través dels apadrinaments que canalitza
l’ONG “Siempre Adelante”.
- Tutories: una o dues vegades per trimestre es treballen els valors humano-cristians proposats
en l'objectiu educatiu del curs escolar: Connectats.
- Jornades de formació amb professors, dutes a terme per l’Equip de Pastoral amb la possibilitat
de buscar persones expertes en un tema com suport extern.
- Formació pròpia i específica del carisma concepcionista dirigida a tots els educadors.
- Propostes per compartir l’experiència de fe.
- Intercanvi i interacció entre alumnes grans i petits en algunes activitats (en aquest curs queden
pendents de l’evolució de la pandèmia).
- Tutories verticals per treballar l'objectiu educatiu (pendents de l’evolució de la pandèmia, ja
que no es poden trencar els grups estables).

4. NORMES GENERALS
1. MENJADOR
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El servei de menjador és a càrrec de l’empresa SCOLAREST, s’inicia amb el curs escolar, el 13 de
setembre. Els alumnes són atesos per monitores que en tenen cura fins a l’inici de les classes de
la tarda.
Tots els alumnes que, per qualsevol circumstància, necessitin fer dieta un dia concret hauran de
comunicar-ho a les 8.45 h en el punt de venda dels tiquets.
Si algun alumne pateix una al·lèrgia alimentària haurà de lliurar un certificat mèdic a secretaria
i posar-se en contacte amb el responsable de cuina.
Els medicaments que necessitin prendre hauran de portar el nom de l’alumne, curs, dosi i hora
en què s’han de prendre així com la data de finalització del tractament, a més de l’autorització
corresponent del metge i dels pares per escrit.
El menú es pot consultar a la pàgina web de l’escola.
2. BIBLIOTECA
Els alumnes poden utilitzar el servei de biblioteca per a préstec de llibres de lectura, que
s’emporten a casa i l’han de tornar el dia que se’ls indica.
3. VISITES AMB EL TUTOR
Per mantenir una adequada relació amb els pares, cada tutor té una hora de dedicació
setmanal, cal concertar les visites a través de l’agenda, per mail o per via telefònica. Al llarg
d’aquest curs les reunions amb les famílies seran telemàtiques a excepció d’aquelles que siguin
imprescindibles de fer presencials i a les que cal aplicar totes les mesures de prevenció
(mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc). En els casos
en que les reunions no puguin ser telemàtiques pel perfil de les persones convocades,
s’habilitaran des del centre educatiu altres mecanismes de comunicació a través del telèfon
mòbil.
4. PROHIBICIÓ DE VEHICLES A LES ENTRADES I SORTIDES
Els automòbils no podran circular durant la següent franja horària:
De 8.45 h a 9.10 h
De 14.45 h a 15.10 h

De 12.20 h a 12.45 h
De 16.50 h a 17.15 h

La senyalització actual indica expressament la prohibició d’accedir a l’edifici principal en
automòbil exceptuant serveis i permanències; cal utilitzar la zona habilitada com a pàrquing.
La porta vermella de l’escala estarà tancada de les 12.30 h a les 14.30 h.
Per evitar situacions de risc i perill per a la seguretat dels nostres alumnes i els vianants, la
Direcció del Col·legi, al seu criteri, podrà tancar l’accés de vehicles sempre que ho consideri
oportú.
Tota la senyalització de trànsit que hi ha a l’escola s’ha de complir.
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MESURES COMPLEMENTÀRIES PEL CURS 2021/22 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA
Aquestes mesures seran vigents al llarg de tot aquest curs escolar tot i que poden modificar-se
en el cas que es produeixen canvis en el context epidemiològic i sempre d’acord amb les
instruccions que ens arribin del Departament d’Educació:
1. No es permet l’entrada al centre sense mascareta. L’ús de mascareta serà obligatòria
per a tot l’alumnat en tot el recinte escolar.
2. Els alumnes hauran de dur una mascareta de recanvi.
3. Els dies que els alumnes tinguin Educació Física hauran de venir equipats amb la roba
esportiva des de casa.
4. Serà una condició indispensable per poder accedir al centre que tots els alumnes hagin
portat signada per les famílies el document de declaració responsable i d’autorització o
no de pcr.
5. Els docents seran curosos en la neteja de mans, tant a l’entrada com a la sortida de
l’aula.
6. A les persones amb pauta de vacunació completa que hagin estat contactes estrets se’ls
farà un test d’antígens (TAR) per automostra supervisada entre els dies 0 i 1 des de
diagnosticar-se que hi ha un cas al grup de convivència estable (GCE) a qualsevol oficina
de farmàcia participant al programa de test d’antígens ràpids supervisats. Aquestes
dades es reportaran al sistema de salut per fer el seguiment de l’estudi de casos i
contactes.
7. Pel que fa a les persones no vacunades o amb pauta de vacunació incompleta es seguirà
la mateixa pauta que la població general, és a dir, es farà una PCR entre els dies 4 i 6,
preferentment el dia 4 post exposició i en un punt centralitzat. Aquestes persones
hauran de fer igualment la quarantena de 10 dies.
8. 8. En cas de confinament total del grup el professorat de les diferents matèries donarà
a conèixer als alumnes els objectius de treball, així com també els indicadors d’avaluació
perquè puguin organitzar-se les tasques mentre duri el confinament. es faran
connexions periòdiques per fer el seguiment dels alumnes , així com també per fer
tutories i resoldre dubtes.
9. En cas de confinament parcial del grup el professorat seguirà la docència presencial amb
l’alumnat que està al centre i de manera telemàtica simultàniament amb l’alumnat que
es troba confinat a casa. Mentre part del grup estigui confinat no es realitzaran proves
(exàmens) presencials que tinguin com a única finalitat l’avaluació.

5. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS
Les activitats complementàries per a aquest curs són:
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Infantil
-Taller d'anglès
-Música.
Primària
1r. Taller de speaking i expressió oral.
2n. Taller de speaking i expressió oral.
3r. Taller de speaking i Taller d’informàtica
4t. Taller de speaking i Taller d’informàtica
5è Taller de speaking i Taller d’informàtica
6è Taller de teatre i Taller d’informàtica
ESO
1r d’ESO

Taller d’informàtica i religió

2n d’ESO

Taller d’Informàtica

3r i 4t d’ESO

Taller d’Informàtica/ Writing skills

BAT

Writing skills

La gestió de les activitats extraescolars va a càrrec de l’AMPA a través dels Clubs esportius del
poble i l’empresa LADA, Formació i Serveis. Algunes de les activitats són:
●
●
●
●
●
●
●
●

Anglès
Treball i estudi dirigit
Mecanografia
Preparació pels exàmens de Cambridge KET, PET, FIRST
Projectes digitals
Robòtica
Guitarra/Ukelele
Activitats esportives (taekwondo, futbol, bàsquet, patinatge, natació, voleibol, hockey,
tennis…)

6. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ
INFANTIL
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S’informarà de l’evolució dels nens al llarg del curs en les entrevistes personals amb els pares,
de manera telemàtica o bé presencial a l’exterior de l’escola i mitjançant l’elaboració de dos
informes escrits, un al febrer i l’altre al juny que arriben als pares a través d’Alexia.
L’avaluació dels nens /es és contínua, es fa seguiment diari de l’alumne/a.
PRIMÀRIA
1. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Entenem que l’avaluació dels alumnes té com a objectius conèixer el procés d’aprenentatge dels
alumnes, comprovar els resultats de l’aprenentatge i ajudar-lo en la regulació del seu propi
procés d’aprenentatge.
L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes és contínua i global i té per objecte
constatar els avenços dels alumnes, detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinarne les causes i adoptar les mesures necessàries perquè els alumnes puguin continuar amb èxit
el seu procés d'aprenentatge. Considerem que els alumnes tenen un paper actiu en el seu procés
d'aprenentatge i que l’avaluació en forma part. Per tant serà, també, una
avaluació formadora, que ha de provocar que l’alumne faci una reflexió dels seus
coneixements i que sigui partícip de l’avaluació. Això implica que es donaran a conèixer els
objectius d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se'ls avaluarà i que es
facilitarà que els alumnes s’avaluin i es coavaluin.
Partim de la base que cada alumne és únic i té unes necessitats individualitzades. Per tant,
pensem que l’avaluació no pot ser general sinó que cal tenir en compte les diferents capacitats
i habilitats dels infants en la metodologia utilitzada per avaluar i també, en els casos d’alumnes
amb PI en els objectius i continguts proposats.
Pensem que els models d’avaluació continua són més adequats per comprovar els resultats de
l’aprenentatge, és a dir, el nivell d’assoliment dels objectius proposats i l’assoliment progressiu
de les competències. Per aquest motiu, a la programació general de l’àrea i a les programacions
didàctiques estaran reflectits els criteris i estratègies que s’utilitzaran per a l’avaluació.
2.QUÈ AVALUEM?
Amb l’objectiu de concretar els criteris d'avaluació d'acord amb la normativa vigent i poder fixar
les mesures necessàries per atendre les necessitats educatives de tots i cadascun dels alumnes,
s’han establert els continguts mínims que es treballaran a cada curs, àmbit i àrea.
3.COM AVALUEM?
Com hem comentat anteriorment, l’avaluació serà continua, global, formativa i formadora i, per
tant, els procediments i instruments que utilitzarem per a avaluar seran variats, hauran de donar
informació concreta i permetre avaluar, també, la transferència dels aprenentatges a contextos
diferents als que s’han adquirit.
Les estratègies i instruments d’avaluació que s’utilitzaran són:
64

PLA ANUAL DE CENTRE
· Valoració del treball diari de cadascun dels alumnes centrada en l’assoliment i consolidació de
les competències bàsiques.
. Proves objectives dels objectius i continguts treballats.
. Autoavaluació i coavaluació
· Valoració dels dossiers presentats a cada matèria.
· Valoració de las participació, interès, comportament, aportació d’informació en els treballs
cooperatius proposats, planificació, organització i realització de les feines de cada dia a l´aula.
4. QUAN AVALUEM
Avaluació d’aula
A les programacions de cada unitat didàctica estaran reflectits els criteris i estratègies
d’avaluació.
Hi ha acords d’avaluació d’expressió escrita i rúbriques d’avaluació.
Avaluació trimestral:
L’equip docent del cicle, un membre de l’equip d’orientació del centre i el cap d’estudis o qui
designi la direcció del centre es reunirà, com a mínim, un cop al trimestre per analitzar l'evolució
del grup i l’evolució dels aprenentatges i del procés maduratiu de cadascun dels alumnes. Es
prendran, per consens, decisions relatives a modificacions organitzatives, metodològiques o
curriculars necessàries per al grup i/o per a alumnes individualment.
En els casos d'alumnes de procedència estrangera que s'incorporen al sistema educatiu a
Catalunya per primera vegada durant el segon o el tercer trimestre del curs escolar i que no
tenen com a llengua familiar cap de les llengües oficials a Catalunya, es valorarà la presa
de decisió temporal de no avaluar algunes de les àrees, a proposta de la Direcció del centre i
amb l'autorització de la direcció dels serveis territorials.
El tutor del curs actuarà com a secretari i en farà una acta. En cada sessió d'avaluació es farà el
seguiment de les decisions preses en la sessió anterior.
Avaluació de final de curs:
Es farà segons la legislació vigent.
En finalitzar el curs, a l’avaluació es tractarà la promoció dels alumnes i es tindrà en compte:
Els alumnes passen al curs següent, i a l'etapa d'educació secundària obligatòria en finalitzar el
sisè curs de l'educació primària sempre que, l'alumne, hagi assolit els aprenentatges
corresponents o l'equip docent consideri que podrà seguir el curs següent amb aprofitament i
amb les mesures i suports corresponents.
-La comissió d'avaluació pot decidir que un alumne amb dificultats en el procés d'assoliment de
les competències pròpies de cada àmbit passi al curs següent. En aquest cas s’explicitaran les
actuacions que s’estableixen per afavorir l'assoliment de les competències esmentades.
-La comissió d'avaluació pot decidir que un alumne romangui en el mateix curs si els
aprenentatges adquirits o el grau de maduresa no li permeten seguir amb profit els
aprenentatges del curs superior. -La comissió ha de tenir en compte, fonamentalment, l'opinió
del tutor i l’equip d’orientació, les repercussions positives i negatives previsibles que pugui tenir
aquesta decisió per a l'alumne. També es tindrà en compte l’opinió dels pares o tutors legals.
Aquesta decisió només s’adoptarà una vegada al llarg de l'etapa a excepció dels alumnes amb
necessitats educatives específiques, que poden ampliar un curs més la permanència en l'etapa
d'educació primària, sempre que això afavoreix l'evolució personal i social i el progrés en els
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aprenentatges. En aquest cas, i si no el té, se li ha de fer un pla individualitzat. Cal comunicar la
decisió al director dels serveis territorials corresponents.
Per als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals es podrà flexibilitzar la permanència en un
curs en tota l'etapa quan el seu ritme personal d'aprenentatge i el grau de maduresa adequat
així ho aconselli. En aquest cas s'elabora un pla individualitzat basat en la valoració
psicopedagògica de l'alumne. Cal comunicar la decisió al director dels serveis territorials
corresponents.
Avaluació externa
Al final del sisè curs d'educació primària s'ha de fer una prova d'avaluació externa elaborada pel
Departament d’Ensenyament. Aquesta serà de caràcter formatiu i orientador i basada en les
competències bàsiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. Els pares o
tutors legals de l'alumne han de rebre informació sobre els resultats de la prova. Aquests
resultats no tenen efecte directe ni en l'avaluació final de l'alumne ni en la decisió de passar a
l'ESO.
Els resultats de les proves d’avaluació de competències bàsiques de sisè, juntament amb els
resultats dels alumnes al centre s’utilitzaran per fer una avaluació interna. Aquesta avaluació
interna permetrà analitzar, valorar i fer propostes de millora de la pràctica docent per tal que
els alumnes assoleixin les competències i els aprenentatges que estableix el currículum. El
document fruit d’aquesta avaluació s’inclouran a la memòria de centre.

5. AVALUACIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
En cas que es detectin dificultats en el procés d'aprenentatge dels alumnes, s’adoptaran les
mesures organitzatives i metodològiques que corresponguin, amb la intervenció de l’Equip
d’Orientació del centre i l'EAP, si escau.
En el cas dels alumnes que per a l'assoliment de les competències bàsiques de l'etapa sigui
necessari es faran adaptacions metodològiques incorporades en la programació ordinària.
Es prendran, també, mesures de reforç o ampliació i els mestres de l’àrea o els mestres de
suport seran els responsables de programar-les juntament amb els tutors i l’Equip d’Orientació.
En el cas dels alumnes que es consideri que per a l'assoliment de les competències bàsiques de
l'etapa són insuficients les adaptacions incorporades en la programació ordinària i les mesures
de reforç o ampliació previstes, es pot prendre la decisió d'utilitzar criteris d'avaluació inferiors
o superiors als del nivell que li correspon, com a referent per avaluar-los. En aquest cas
s’elaborarà un pla individualitzat (PI) on s’especificaran els àmbits o les àrees i els criteris
d'avaluació inferiors o superiors als del nivell corresponent com a referents per a l'avaluació de
l'alumne. El director d’etapa, amb el vistiplau de l’Equip d’Orientació, aprovarà el pla
individualitzat i facilitarà i vetllarà per la coordinació i col·laboració dels professionals que
intervenen en l'atenció educativa de l'alumne. El responsable de l'elaboració d'aquest pla
individualitzat serà el tutor de l'alumne, que l’elaborarà juntament amb els mestres de les àrees
o amb el mestre de suport i l’Equip d’Orientació del centre. El tutor en farà el seguiment i la
coordinació amb els altres mestres i professionals que hi intervenen, i actuarà com a principal
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interlocutor amb els pares o tutors legals de l'alumne. Sempre que sigui necessari o aconsellable,
algú de l’Equip d’Orientació acompanyarà al mestre/a tutor/a a les entrevistes, tant amb les
famílies com amb els professionals externs. Si l'evolució de l'alumne ho aconsella, es pot
finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans del temps inicialment previst, a
proposta del tutor de l'alumne, i amb l'acord de l'equip que el porta a terme. La decisió motivada
de finalitzar anticipadament un pla individualitzat la signarà el director.
Els pares o tutors legals de l'alumne estaran informats de l'elaboració del pla individualitzat, del
seu contingut, de les decisions que afecten l'avaluació de l'alumne i, si escau, de la seva
finalització. Sempre que hi ha una modificació curricular, la família restarà assabentada i firmarà
el PI.
6. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES DE L’AVALUACIÓ
Per afavorir el compromís de l'alumne i de la família en el procés d'aprenentatge, s’informarà
de quins són els criteris d'avaluació que s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges i per a la
promoció dels alumnes.
Després de la sessió trimestral d’avaluació es farà arribar als pares o als tutors legals de cada
alumne/a, mitjançant la plataforma de gestió educativa, ALEXIA, un informe que reflecteix els
resultats obtinguts en l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne, els aspectes personals
i evolutius que es consideri oportú esmentar i les mesures complementàries o de reforç
adoptades o previstes. A final de curs s’informarà, també, dels resultats que consten a l'acta
d'avaluació de final del nivell corresponent.
Es duran a terme, també entrevistes, enguany seran telemàtiques, amb els pares o tutors legals
de l'alumne, com a mínim una al llarg de cada curs.
7. COORDINACIÓ I TRASPÀS D’INFORMACIÓ
Cada curs escolar, al setembre i/o abans de l'inici de les activitats lectives, es duran a terme
trobades de coordinació entre els tutors dels alumnes del curs anterior i els del curs, el tutor i
membres de l’equip d’orientació del centre i els tutors i membres de l’equip directiu quan hi ha
un canvi d’etapa per:
●
●
●

Garantir la continuïtat del procés educatiu.
Donar informació sobre aspectes relatius al grup classe.
Donar informació dels alumnes en relació amb els seus aprenentatges i el procés
maduratiu i aspectes relatius al grup classe.

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
1r i 2n ESO
CRITERIS D’AVALUACIÓ
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Els criteris d’avaluació fan referència al grau d’adquisició de les competències bàsiques i a la
consecució dels objectius.
El professorat realitza l’avaluació mitjançant l’observació continuada de l’evolució del procés
d’aprenentatge de cada alumne i de la seva maduresa personal.
La informació obtinguda a través dels procediments formals i informals d’avaluació té valor
formatiu i és compromís de la millora en educació.
Avaluació
L’avaluació serà global, contínua i diferenciada. Però hi ha uns moments específics en què la
Junta d’avaluació valora el conjunt del procés d’aprenentatge. Aquests moments són:
Preavaluació cap a la meitat de cada trimestre. Es rebrà una informació del procés
d’aprenentatge a la plataforma Alexia. Les qualificacions seran qualitatives i poden anar
acompanyades per algun comentari del professor/a de la matèria.
Tres avaluacions trimestrals ordinàries.
Avaluació ordinària global de curs.
Avaluació extraordinària de curs. (Juny)
En totes les avaluacions es podrà consultar l’informe de notes a la plataforma Alèxia segons el
calendari que el centre fa públic a principi de curs. Les qualificacions d’aquestes avaluacions
seran qualitatives:
NA (no assoliment)
AS (assoliment satisfactori)
AN (assoliment notable)
AE (assoliment excel·lent)
Activitats d’avaluació
Les activitats d’avaluació tenen com a finalitat garantir que els alumnes assoleixin els objectius
generals d’etapa, en cadascuna de les matèries, i a través d’aquests objectius, també les
competències bàsiques, imprescindibles per continuar el procés d’aprenentatge.
Poden ser activitats formals (proves orals, proves escrites, treballs, projectes, exercicis,
exposicions...) o no formals que cada professor explicitarà a cada matèria.
Avaluació formal
Tant per cent
⮚ 80% Treballs, exercicis, exposicions, projectes, proves orals i proves escrites.
⮚ 20% Les proves no formals o indicadors.
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El departament d’expressió (Educació Visual i Plàstica, Educació Física i Música) tindran una
valoració diferent:
⮚ 70% Activitats, exposicions, treballs, projectes i proves.
⮚ 30% Indicadors.
Cada professor especificarà a l’aula el % del valor dels diferents treballs, projectes, exercicis i
exposicions realitzats.
La no-assistència a la realització d’una activitat avaluadora sense justificació suposa una
puntuació de zero.
Si l’alumne/a no es presenta a una activitat avaluadora i porta un justificant de l’absència, no
se li comptarà nota.
Recuperació de l’avaluació
La recuperació del trimestre no superat es farà amb activitats recuperadores en el decurs del
trimestre següent, amb continguts similars als de l’avaluació. La nota de les activitats
recuperadores comptarà com a AS (assoliment satisfactori) o NA (no assoliment)
Avaluació final de curs
L’avaluació de final de curs serà després de les recuperacions de 3r trimestre; per tant, és
obligatòria l’assistència a classe fins a l’últim dia que determini el departament d’ensenyament,
ja que es realitzaran activitats avaluables per determinar la nota final.
Els alumnes que tinguin assolits tots tres trimestres, assoliran la matèria.
Els alumnes que tinguin algun o alguns trimestres no assolits assoliran la matèria o no, en funció
de la qualificació de cadascun dels tres trimestres i de la progressió (positiva o negativa),
constància i esforç de l’alumne.
Els alumnes que no assoleixin la matèria hauran de fer la prova extraordinària de curs i/o
presentar les activitats recuperadores.
Recuperació del curs o avaluació extraordinària
A l’avaluació extraordinària la qualificació serà el resultat global obtingut a partir de la valoració
de:
- L’evolució de l’alumne/a durant el curs, qualificació final ordinària.
- Les activitats de recuperació proposades.
- El resultat de la prova extraordinària de curs. Aquesta prova serà de tots els continguts del curs
per a aquells alumnes que no hagin superat la matèria.
Promoció de curs
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Es promociona al curs següent quan s’ha obtingut avaluació positiva en totes les matèries. O bé
quan es té avaluació de no assoliment com a màxim en dues matèries, sempre que no siguin
simultàniament dues de les següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura
i matemàtiques.
L’assoliment de les competències d’un curs comporta l’assoliment de les competències no
assolides de cursos anteriors.
Recuperació de la matèria o matèries pendents de cursos anteriors
Aquells alumnes que passin de curs amb una o dues matèries no assolides tindran l’oportunitat
de superar les matèries a partir d’estratègies recuperadores (proves, treballs, etc.) durant el curs
següent.
Expressió oral i escrita
En totes les matèries es tindran en compte els següents aspectes generals referits a l’expressió
oral i escrita:
La riquesa del llenguatge (especialment pel que fa a la utilització del vocabulari específic de cada
matèria), la correcció gramatical, l’ortografia, la presentació i la cal·ligrafia llegible.
Indicadors generals de l’etapa
Tenen com a objectiu fer una valoració de l’actuació dels estudiants durant les activitats
d’aprenentatge. Seran comuns per a totes les matèries.
- Mostrar interès per la matèria.
- Ser respectuós envers els companys, professorat i personal no docent, i també amb el material
i instal·lacions.
- Ser puntual en l’entrega de treballs i tasques. Les tasques entregades fora de termini sense
justificació seran qualificades amb un màxim d’AS.
- Participar activament en la dinàmica i les activitats de l’aula.
- Utilitzar de forma guiada els recursos TIC per a la cerca, organització i presentació d’informació.
- Participar activament en el treball cooperatiu.
- Portar el material i respectar-lo.
- Tenir cura de l’ordre, pulcritud, ortografia i expressió en totes les activitats.
Cal remarcar que l’assistència a classe i la puntualitat són requisits indispensables per aprovar
la matèria.
El Treball de Síntesi
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A 1r i 2n d’ESO es fa un treball de síntesi format per diferents projectes realitzats al llarg del curs.
Aquest s’avaluarà amb relació a les competències dels àmbits associats a les matèries i dels
àmbits transversals que hi intervenen, La informació sobre la seva realització sortirà en el butlletí
de notes a final de curs en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA).
3r i 4t ESO
Els criteris d’avaluació fan referència al grau d’adquisició de les competències bàsiques i a la
consecució dels objectius.
El professorat realitza l’avaluació mitjançant l’observació continuada de l’evolució del procés
d’aprenentatge de cada alumne i de la seva maduresa personal.
L’avaluació té com a objectiu millorar el procés d’aprenentatge de l’alumne.
Avaluació
L’avaluació serà global, continuada i diferenciada. Hi ha, però, uns moments específics en què la
Junta d’avaluació valora el conjunt del procés d’aprenentatge. Aquests moments són:
Preavaluació cap a la meitat de cada trimestre. Es rebrà informació del procés d’aprenentatge a
través de la plataforma Alèxia. Les qualificacions seran qualitatives i poden anar acompanyades
per algun comentari del professor/a de la matèria.
Tres avaluacions trimestrals ordinàries.
Avaluació ordinària global de curs.
Avaluació extraordinària de curs. (Juny)
En totes les avaluacions es podrà consultar l’informe de notes a la plataforma Alèxia segons el
calendari que el centre fa públic a principi de curs. Les qualificacions d’aquestes avaluacions
seran qualitatives:
⮚
⮚
⮚
⮚

NA (no assoliment)
AS (assoliment satisfactori)
AN (assoliment notable)
AE (assoliment excel·lent)

Activitats d’avaluació
Les activitats d’avaluació tenen com a finalitat garantir que els alumnes assoleixin els objectius
generals d’etapa, en cadascuna de les matèries, i a través d’aquests objectius, també les
competències bàsiques, imprescindibles per continuar el procés d’aprenentatge.
Les activitats d’avaluació poden ser activitats formals (proves orals, proves escrites, treballs,
projectes, exercicis, exposicions...) o no formals que cada professor explicitarà a cada matèria.
Avaluació formal
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Tant per cent
●
●

90% Treballs, exercicis, exposicions, projectes, proves orals i proves escrites.
10% Les proves no formals o indicadors.

El departament d’expressió (Educació Visual i Plàstica, Educació Física i Música) tindran una
valoració diferent:
●
●

70% Activitats, exposicions, treballs, projectes i proves.
30% Indicadors.

Cada professor especificarà a l’aula el % del valor dels diferents treballs, projectes, exercicis i
exposicions realitzats.
La no assistència a la realització d’una activitat avaluadora sense justificació suposa una
puntuació de zero.
Si l’alumne/a no es presenta a una activitat avaluadora i porta un justificant de l’absència, no
se li comptarà nota.
Recuperació de l’avaluació
La recuperació del trimestre no superat es farà amb activitats recuperadores en el decurs del
trimestre següent, amb continguts similars als de l’avaluació. La nota de les activitats
recuperadores comptarà com a AS (assoliment satisfactori) o NA (no assoliment)
Avaluació final de curs
L’avaluació de final de curs serà després de les recuperacions de 3r trimestre; per tant, és
obligatòria l’assistència a classe fins a l’últim dia que determini el departament d’ensenyament,
ja que es realitzaran activitats avaluables per determinar la nota final.
Els alumnes que tinguin assolits tots tres trimestres, assoliran la matèria.
Els alumnes que tinguin algun o alguns trimestres no assolits, assoliran o no la matèria en funció
de la qualificació de cadascun dels tres trimestres i de la progressió (positiva o negativa),
constància i esforç de l’alumne.
Els alumnes que no assoleixin la matèria hauran de fer la prova extraordinària de setembre i/o
presentar les activitats recuperadores.
Recuperació del curs o avaluació extraordinària
A l’avaluació extraordinària la qualificació serà el resultat global obtingut a partir de la valoració
de :
L’evolució de l’alumne/a durant el curs, qualificació final ordinària.
Les activitats de recuperació proposades.
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El resultat de la prova extraordinària de curs. Aquesta prova serà de tots els continguts del curs
per a aquells alumnes que no hagin superat la matèria.
És important haver superat el màxim de matèries durant el curs per tal de poder-se centrar en
la recuperació de les matèries no assolides.
Promoció de curs
1r, 2n i 3r D’ESO
Es promociona al curs següent quan s’ha obtingut avaluació positiva en totes les matèries. O bé
quan es té avaluació no assolida com a màxim en dues matèries, sempre que no siguin
simultàniament dues de les següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura
i matemàtiques.
L’assoliment de les competències d’un curs comporta l’assoliment de les competències no
assolides de cursos anteriors.
Recuperació de la matèria o matèries pendents del curs anterior.
Aquells alumnes que passin de curs amb una o dues matèries no assolides tindran l’oportunitat
de superar les matèries a partir d’estratègies recuperadores (proves, treballs...) durant el curs
següent.
4t D’ESO
Es considera que un alumne ha superat l’etapa quan ha assolit les competències dels àmbits
associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L’equip docent, considerant la maduresa
de l’alumne i les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne obtingui el títol encara
que tingui avaluació no assolida en una matèria o dues que no siguin simultàniament llengua
catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques.
De manera excepcional un alumne pot repetir dues vegades a quart curs si no ha repetit en
cursos anteriors.
L’assoliment de les competències d’un curs comporta l’assoliment de les competències no
assolides de cursos anteriors.
Expressió oral i escrita
En totes les matèries es tindran en compte els següents aspectes generals referits a l’expressió
oral i escrita:
La riquesa del llenguatge (especialment pel que fa a la utilització del vocabulari específic de cada
matèria), la correcció gramatical, l’ortografia, la presentació i la cal·ligrafia llegible.
Indicadors generals de l’etapa
Tenen com a objectiu fer una valoració de l’actuació dels estudiants durant les activitats
d’aprenentatge. Seran comuns per a totes les matèries.
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Mostrar interès per la matèria.
Ser respectuós envers els companys, professorat i personal no docent, i també amb el material
i instal·lacions.
Ser puntual en l’entrega de treballs i tasques. Les tasques entregades fora de termini sense
justificació seran avaluades amb una qualificació màxima d’AS.
Participar activament en la dinàmica i les activitats de l’aula.
Utilitzar de forma guiada els recursos TIC per a la cerca, organització i presentació d’informació.
Participar activament en el treball cooperatiu.
Portar el material i respectar-lo.
Tenir cura de l’ordre, pulcritud, ortografia i expressió en totes les activitats.
Cal remarcar que l’assistència a classe i la puntualitat són requisits indispensables per aprovar
la matèria.
El Treball de Síntesi o Projecte de Recerca
A 1r, 2n i 3r de l’ESO es fa un Treball de Síntesi, format per diferents projectes realitzats al llarg
del curs. Aquest s’avaluarà amb relació a les competències dels àmbits associats a les matèries i
dels àmbits transversals que hi intervenen; per tant, no s’avaluen amb una qualificació
específica. La informació sobre la seva realització sortirà en el butlletí de notes a final de curs en
els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA).
A 4t d’ESO, es durà a terme un Projecte de Recerca. Aquest s’avaluarà amb relació a les
competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals que hi intervenen;
per tant, no s’avaluen amb una qualificació específica. La informació sobre la seva realització
sortirà en el butlletí de notes a final de curs en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb
aprofitament (FA).
Servei comunitari
El servei comunitari es realitzarà entre els cursos de 3r i 4t i té la consideració de projecte
transversal amb incidència en la qualificació global de la matèria o matèries, a què estigui
vinculat. La informació sobre la seva realització sortirà en el butlletí de notes a final de curs en
els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA).
BATXILLERAT
Són els aspectes acadèmics d’avaluació que es tindran en compte per determinar si s’ha
superat cada una de les matèries i si s’ha superat el curs o l’etapa. Aquests criteris també
determinen la forma en què aquests aspectes seran avaluats.
Avaluació
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L’avaluació és contínua i diferenciada segons les matèries del currículum, però hi ha uns
moments específics en què la Junta d’Avaluació valora el conjunt del procés d’aprenentatge.
Aquests moments són:
Preavaluació cap a la meitat del primer trimestre. El tutor/a informa els pares dels resultats
d’aquesta preavaluació.
Tres avaluacions trimestrals ordinàries.
Avaluació ordinària global de curs.
Avaluació extraordinària al juny per a 2n de Batxillerat i extraordinària de setembre per a 1r de
Batxillerat.
En totes les avaluacions es podrà consultar l’informe de notes a la plataforma Alèxia, segons el
calendari que el centre fa públic a principi de curs
Activitats d’avaluació
Les activitats d’avaluació tenen com a finalitat garantir que els alumnes assoleixin els objectius
generals d’etapa en cadascuna de les matèries i a través d’aquests objectius, també les
competències generals, imprescindibles per continuar el procés d’aprenentatge.
Les activitats d’avaluació poden ser formals (proves, treballs, etc.) o no formals.
Al marge de les activitats d’avaluació que els departaments considerin oportunes, cada
matèria farà un mínim de dues proves per trimestre (una prova parcial i una global).
Avaluació formal
Exàmens parcials i globals de trimestre
Si l’alumne no es presenta a l’examen final i té un justificant vàlid, es valorarà com a pendent
de qualificació i s’avaluarà a la prova de recuperació del trimestre.
Barems d’avaluació
40% el treball a l’aula i les proves parcials
60% la prova global
Indicacions específiques:
Llengües: per aprovar la matèria cal tenir aprovats els llibres de lectura.
Cultura Audiovisual els percentatges són:
60% les activitats de procediments
40% les proves escrites
Educació Física els percentatges són:
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70% la part procedimental
30% la part conceptual
Un mínim del 90% d’assistència a classe.
Recuperació de l’avaluació
La recuperació del trimestre no superat es farà amb activitats recuperadores en el decurs de
les primeres setmanes del trimestre següent, amb continguts similars als de l’avaluació.
Aquestes activitats de recuperació del trimestre es qualificaran com a recuperat (suf = 5) o no
recuperat (Ins = segons la nota de les activitats recuperadores, sempre que la nota de
recuperació no sigui inferior a la nota d’avaluació).
Si un/a alumne/a no es pot presentar a un dels exàmens de recuperació i té una justificació
vàlida, tindrà la possibilitat de presentar-se en el període de posteriors recuperacions.
Avaluació final de curs
Primer de Batxillerat
Els alumnes que tinguin aprovades les tres avaluacions, aprovaran la matèria.
L’avaluació de final de curs serà després de les recuperacions del tercer trimestre; per tant, és
obligatòria l’assistència a classe ja que es realitzaran activitats avaluables per determinar la
nota final.
La nota de final de curs es calcularà a partir de la nota de les tres avaluacions, de la progressió
(positiva o negativa), de la constància i de l’esforç. Així com de les activitats avaluables que es
realitzin fins a final de curs. Per tant, és obligatòria l’assistència a classe fins l’últim dia de
classe.
Els alumnes que no aprovin hauran de fer la prova extraordinària de setembre. En aquelles
matèries en què es demana treball d’estiu, aquest treball tindrà un pes del 20% sobre la nota
final, sempre que la nota mínima d’examen sigui un 4.
Segon de Batxillerat
La nota final de curs serà la mitjana ponderada de les avaluacions, sempre tenint en compte
l’evolució de l’alumne. El valor de ponderació és el següent:
25 % el 1r trimestre
25 % el 2n trimestre
50% el 3r trimestre i global (la tercera avaluació s’avalua tenint en compte que l’examen global
pondera un 80% i els treballs a l’aula i proves parcials un 20%).
Si la nota global obtinguda de curs és inferior a 5, l’alumne haurà de fer la prova extraordinària
de juny, que inclourà continguts de tot el curs.
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Els alumnes de 2n de Batxillerat realitzen proves globals de totes les matèries. Després de cada
avaluació, hi ha proves de recuperació.
Per obtenir la qualificació de Batxillerat es calcula la mitjana aritmètica de les qualificacions de
les matèries cursades (M), exceptuant el treball de recerca. Si QT és la qualificació del treball de
recerca, la qualificació mitjana de Batxillerat es calcula de la manera següent:
Qualificació mitjana de batxillerat = 0,9 x M + 0,1 x Q
Per la qual cosa és important que, ja des del primer curs de Batxillerat, els alumnes
aconsegueixin les màximes qualificacions.
Recuperació de la matèria o matèries pendents del curs anterior:
Aquells alumnes que no hagin aprovat la matèria o matèries en el curs corresponent, hauran de
realitzar activitats recuperadores sobre els continguts establerts; una recuperació és la prova
extraordinària de setembre i es comptarà amb dues oportunitats més durant el curs
corresponent.
Treball de Recerca
Els alumnes de Batxillerat han de realitzar obligatòriament un treball de recerca sobre un tema
de lliure elecció. El treball de recerca representa un 10% de la nota final del Batxillerat. La
ponderació en aquesta matèria és la següent:
40% el seguiment individual durant l’elaboració del treball
30% la preparació i exposició oral individual
30% la memòria escrita que ha d’incloure una breu memòria introductòria en un altre idioma.
Per tal de poder realitzar l’exposició oral del treball de recerca, l’alumne necessitarà el vistiplau
del tutor de recerca, en funció del seguiment i de la memòria escrita del treball.
El lliurament del treball de recerca, enguany, serà el 10 de gener de 2021, a les 8h del matí. La
coordinadora de Batxillerat passarà per les aules a recollir els treballs. Si no s’entrega en el
termini establert, s’haurà de presentar a la recuperació.
Si un/a alumne/a suspèn el treball de recerca, haurà de presentar les rectificacions oportunes i
fer la defensa oral del treball en la data establerta per a la seva recuperació que, enguany, serà
el dia 14 d’abril, a les 8h del matí.
Assistència
És obligatòria l’assistència a classe i la puntualitat.
Les actituds, valors i normes incidiran en l’avaluació sumativa. Els indicadors per valorar les
actituds valors i normes seran, com a mínim, els següents: assistència, puntualitat,
comportament, feina a classe i a casa.
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Assistir sempre a classe, arribar a l'hora, fer sempre la feina i tenir un comportament adequat
no serà objecte de bonificació en la nota. No fer la feina, faltes d’assistència, retards i
comportar-se de manera inadequada seran objecte de penalització en la nota del crèdit i del
curs.
El professor de la matèria ho posarà en coneixement del tutor i aquest ho comunicarà als
pares.
Expressió oral i escrita
En totes les matèries es tindran en compte, en la puntuació de les activitats i exàmens, els
següents aspectes generals referits a l’expressió oral i escrita: la claredat conceptual, l’ordre
lògic i el rigor en l’expressió, la capacitat d’argumentació, comprensió i comunicació dels
coneixements, la riquesa del llenguatge (especialment pel que fa a la utilització del vocabulari
específic de cada matèria), la correcció gramatical, l’ortografia, la presentació i la cal·ligrafia
llegible.
Indicadors generals de l’etapa
Tenen com a objectiu fer una valoració de l’actuació dels estudiants durant les activitats
d’aprenentatge. Seran comuns per a totes les matèries.
Mostrar interès per la matèria.
Ser respectuós envers els companys, professorat i personal no docent, també amb el material i
instal·lacions. Ser puntual en l’entrega de treballs i tasques.
Participar activament en la dinàmica i les activitats de l’aula.
Utilitzar adequadament els recursos TIC per a la cerca, organització i presentació d’informació.
Participar activament en el treball cooperatiu.
Portar el material i respectar-lo.
Tenir cura de l’ordre, pulcritud, ortografia i expressió en totes les activitats.

CICLES FORMATIUS
> Avaluació
L’avaluació del cicle serà contínua i es realitzarà per unitats formatives.
És necessari per ser avaluat assistir un mínim de 80% de les classes.
L’avaluació del mòdul professional s’obté amb la superació de totes les unitats formatives que
el componen.
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La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, entre 1 i 10,
sense decimals.
La qualificació final de cada mòdul professional s’obté com a mitjana ponderada de les
qualificacions de cada unitat formativa, en funció de les hores.
L’alumne rebrà les seves qualificacions al finalitzar cada trimestre.
Els alumnes que no facin DUAL i facin SÍNTESI, seran avaluats trimestralment dels treballs
proposats per als professors.

7. SERVEIS

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE DILLUNS A DIVENDRES
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1.

ADMINISTRACIÓ
Matins: 11 h a 13 h

Tardes: 16.30 h a 17.30 h
Divendres tarda tancat

2.

SECRETARIA
Matins: 9 h a 12.30 h

3.

Tardes: 15 h a 17 h

PORTERIA
Matins: 8 h a 19 h ininterrompudament

8. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Durant aquest curs es duran a terme diverses actuacions que ajudaran a donar resposta a les
característiques i demandes educatives que plantegen els alumnes de les diferents etapes.
Aquestes actuacions es realitzaran, en la mesura possible, dins de les aules.
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10.1 Alumnes que es consideren de NEE
Es consideren alumnes de NEE aquells que presenten un dictamen, aquells que presenten una
situació social i cultural desfavorida, aquells que presenten un trastorn d’aprenentatge,
desajustament conductual i altes capacitats o alt rendiment acadèmic, encara que no tinguin
dictamen; també es consideren alumnes de NEE aquells que s’han incorporat al sistema
educatiu recentment (alumnes NISE) i aquells que presenten dificultats emocionals i/o de
socialització que afecten al seu rendiment acadèmic o a la convivència escolar.
Des de l’escola s’oferirà una atenció especialitzada a aquest tipus d’alumnat, se’n farà un
seguiment, s’hi treballarà directament i/o es coordinaran totes les accions que es realitzin amb
aquests alumnes (elaboració de Plans Individuals, adaptacions metodològiques, reunions amb
les famílies, coordinació amb l’EAP, CREDA, CDIAP, CSMIJ i professionals externs i treball conjunt
entre el/la mestre/a, professor/a, tutor/a i l’Equip d’orientació).
Tot aquest treball es supervisarà des de Direcció.
10.2. Infantil
- Suports dins l’aula
Dins l’aula hi haurà la tutora o l’especialista, hi haurà algunes sessions amb dos mestres a la
classe.
Quan intervinguin dos mestres estaran coordinats per realitzar l’activitat més apropiada i
treure’n el màxim profit. D’aquesta manera es podrà atendre les necessitats de tot el grup
classe.
Des de l’escola s’oferirà atenció als alumnes amb necessitats educatives, des del departament
d’orientació, contemplant les intel·ligències múltiples i les necessitats concretes dels alumnes
(tant amb dificultats com amb capacitat elevada). Mitja hora a la setmana entra a l’aula una
persona de l’equip d’orientació per observar el grup classe i ajudar a aquells nens/es que
necessiten un acompanyament.
Hi ha unes hores assignades d’atenció i detecció de logopedia.
10.3 Primària, secundària i Bat
- Alumnes amb NEE
Es continuarà oferint suport i assessorament a les famílies, a més d’informar-los sobre el
seguiment i treball que es fa des de l’escola. És necessari continuar involucrant-los al màxim en
el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills/es i fer-los veure que són una peça
imprescindible.
Es continuarà utilitzant el document d’elaboració dels Plans Individualitzats . Aquesta mesura
pot ser temporal, fins que es posi al nivell de l’aula, o permanent si les seves dificultats
persisteixen) i el document del Pla Individualitzat Metodològic (en què les competències
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bàsiques i els objectius són els mateixos que per a la resta d’alumnes del mateix curs, canvia la
metodologia a l’aula).
A l’etapa de primària:
- El pla individual de cada alumne consistirà en:
Coordinació de la mestra d’EE, professor de suport o l’orientadora de cada curs, segons es
decideixi des de l’equip d’orientació amb el recolzament de direcció, amb el mestre/a tutor/a
de l’alumne/a amb qui es treballarà des de l’aula la diversitat.
- Es marcaran un objectius i uns continguts trimestrals per treballar amb aquest alumne/a. En la
mesura de les possibilitats, la mestra d’EE/orientadora entrarà dins l’aula a treballar amb
l’alumne/a.
- El tutor/a coordinarà la intervenció que faran la resta de mestres amb l’alumne/a i demanarà
que el mantinguin informat.
- S’entrega a les famílies una còpia del Pla Individualitzat i es demanarà la conformitat per a durlo a terme. Es fa un seguiment trimestral d’aquest pla.
- Aquest procés serà consensuat entre l’equip d’orientació i la direcció de l’etapa.
- A les notes constarà que l’alumne segueix un Pla Individualitzat.
- La mestra d’EE i el professors de suport es coordinaràn amb les orientadores del centre i amb
els tutors sempre que calgui. L’equip d’orientació és l’encarregat de coordinar-se amb l’equip
directiu i l’EAP.
- Es proposa a l’EAP l’estudi d’alguns alumnes per tal d’elaborar informes o dictàmens i la
proposta de mesures que afavoreixin l’atenció, previ avís i autorització de l’Equip d’orientació.
10.4. Alumnes atesos per professor de suport a secundària i batxillerat
● ESO i BAT. El professor de suport atén, individualment o en petit grup, les necessitats dels
alumnes que requereixen un suport per tenir un trastorn greu d’aprenentatge.
El desenvolupament de la seva tasca es coordina amb el tutor i la resta de professors, tenint com
a marc de referència la consecució dels objectius establerts per a cada assignatura i pel propi
professor de suport.
● Dins del grup classe treballen de forma adaptada a les seves necessitats les assignatures que
ho requereixen, coordinat pel tutor en coneixement del professor que li fa el seguiment/suport
i amb seguiment en aquells casos que sigui necessari per l’EAP i/o per l’equip d’orientació
pedagògica del centre.
Es proposa a l’EAP l’estudi d’alguns alumnes per tal d’elaborar informes o dictàmens i la10.6
Vetlladora i suports que depenen de l’equip d’orientació
L’escola disposa d’unes hores d’auxiliar d’educació especial (vetlladora), assignades pel
Departament d’Ensenyament. Aquestes hores es reparteixen entre els alumnes a qui han estat
assignades, atenent les necessitats personals de cada alumne.
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10. PROJECTE DE MEDIACIÓ
El projecte de convivència elaborat en el Col·legi de La Presentació va començar el curs 2016/17.
Els objectius són els següents:
Millorar la convivència al centre.
Fomentar l'acceptació de tots els membres de la comunitat educativa.
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Acceptar i respectar les diferències.
Adquirir habilitats socials i de mediació per a millorar la convivència.
Formar en la resolució de conflictes.
El nostre projecte queda justificat per la necessitat de formar en actituds, valors i normes
encaminades a guiar les actuacions dins del camp de la convivència i la mediació.
Durant el curs 2017-2018, es va implementar un equip de mediació (que continua en
funcionament durant aquest curs 2021-22) mitjançant:
Formació de professors i alumnes mediadors. (professors que han fet cursos de mediació i
s’ofereixen dos optatives als alumnes interessats)
Habilitant un espai habilitat per mediar.
Seguint les pautes específiques de la mediació (sol.licitud, consentiment dels pares, acta de
mediació i posterior revisió i comprovació de la resolució del conflicte).
Al llarg d’aquest curs el professor que farà de mediador serà: Cecilia Recolons.
L’equip de convivència està integrat per les següents persones:
Ceci Recolons (Coordinadora de mediació)
Ma Luisa Garcia Pelegrin
Dani Rojo (Coordinador de l’equip de convivència)
Mª Àngels del Castillo
Marta Brossa

11. FESTES I CELEBRACIONS
Aquest curs escolar la preparació de les festes i les celebracions es portarà a terme des dels
cicles, o des d’ alguns equips (equip de convivència, equip de pastoral i equip de màrqueting i
comunicació). Les tutores o equips de cada cicle presentaran la seva proposta. Una vegada fetes
es posaran en comú les diferents propostes per acabar de concretar l’organització de la festa o
la celebració. Totes aquestes festes s'adaptaran a la nova situació de la COVID..
Les festes i celebracions que s’organitzaran aquest curs escolar seran:
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● Inauguració del curs.
● La festa de la tardor “La castanyada”
● La Presentació
● La Immaculada
● El Nadal
● Dia de la Pau
● Carnaval
● Dimecres de Cendra i Quaresma
● Dia escolar de Santa Carmen Sallés.
● Sant Jordi
● Mes de Maria
● La festa de fi de curs
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