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Què és el Projecte Curricular de Centre (PCC)  

Podem trobar una definició d'aquest projecte considerant-lo com: 
"l'instrument de què disposa el profesiorat per  concretar el conjunt de 

decisions, en relació als diferents components curriculars, que s'han de 

prendre col�lectivament, i que els són pròpies de l’ESO, a fi de definir els 

mitjans i les característiques de la intervenció pedagògica del centre i dotar-

la de coherència al llarg de l'ensenyança."  

 El PCC neix del procés de presa de decisions, (departaments i cicles o 
nivells) a través del qual el professorat d'una etapa educativa determinada 
estableix, a partir de l'anàlisi de la realitat contextual i de les 
característiques soci culturals del centre, les estratègies d'intervenció 
educativa, que han de conduir els seus alumnes a la consecució dels 
objectius d'etapa, els fins educatius del centre i a una educació de qualitat. 
A l'hora d'exposar-ho ha de definir els mitjans i la intervenció i ser un 
conjunt articulat i coherent, a més de progressiu i estructurat.  

Aquest projecte haurà de ser el punt de referència obligat per a 
l'elaboració de les programacions docents d’aula de cada professor.  

Finalitat del PCC  

• Fomentar i consolidar el funcionament dels equips docents, augmentant 
la coherència de la pràctica educativa a través de la presa de decisions 
conjunta per l'equip de professors. 

• Augmentar la competència docent a través de la reflexió sobre la seva 
pràctica, reflexió que és estrictament necessària per a poder elaborar el 
currículum del seu centre.  

• Adequar al context propi de cada centre les prescripcions de 
l'Administració. 

• La coordinació i distribució conseqüent i coherent de l'oferta formativa 
dels currículums, segons els diferents nivells, àrees, cicles, i inclòs 
etapes, si n'hi haguera.  

• Planificar de forma coordinada la relació entre les activitats del 
currículum i el medi ambient i l'entorn en què està ubicat el centre.  

• Buscar la coherència de l'oferta formativa amb els RRI, PGA i el PEC.  

• Marc per als departaments, cicles i professors. per dissenyar els 
currículums  

• La funció de coordinació entre els altres plans institucionals i els 
currículums en els seus diferents nivells de concreció és la funció 
principal del PCC, com proposta d'innovació i canvi curricular, a més de 
donar resposta a les demandes de formació de l’entorn.  



Els elements, assenyalats en les disposicions legals que estableixen 
el currículum de Secundària i referendats pel Reglament Orgànic, són: 

Els elements que configuren el PCC són els següents 

• Anàlisi de les variables soci contextuals (demandes de formació de 
l’entorn), diferenciació de les característiques dels grups d'incidència.  

• Anàlisi de les variables psicològiques dels alumnes per nivells i grups.  

• Prioritats, objectius i metes per a la seqüenciació dels continguts i 
criteris d'avaluació i el model d'intervenció.  

• Seqüenciació de continguts i criteris d'avaluació.  

• Selecció de metodologies, recursos i materials.  

• Pla d'Atenció a la Diversitat: Adaptacions Curriculars.  

• Pla d'avaluació del PCC.  

• Pla de Formació del Professorat.  

• Pla d'Orientació.  

 

L'elaboració del PCC comporta el coneixement de la realitat contextual 
(social, cultural, econòmica) i de donar resposta aquestes preguntes:  

Què ensenyar? Què, com i quan 
avaluar? 

Quan ensenyar? 

• Adequar, els 
objectius generals 
d'etapa (Context).  

• Adequar els 
objectius de les 
àrees curriculars.  

• Adequar els 
continguts d’àrea. 

• Adequar els criteris 
d'avaluació de 
l'etapa i de les àrees 
curriculars.  

• Establir criteris 
d'avaluació x cicles.  

• Establir els criteris 
d'avaluació x àrees.  

• Organitzar i 
seqüenciar els 
continguts que es 
treballaran en cada 
cicle o curs  

• Adequar els 
objectius generals 
de les àrees en els 
distints cicles.  

Orientació i Tutoria Com ensenyar? Mesures d'atenció a 
la diversitat 

• Orientació educativa 
als Seminaris  

• Orientació 
acadèmica i 
professional  

• Principis&Estratègies 
metodològiques  

• Metodologies 
pròpies de l’àrea  

• Optativitat  

• Diversificació 
curricular  

• Organització dels 
recursos materials i 



• Organització tutorial  • Agrupaments  

• Temps & Espais  

• Materials  

personals per a 
alumnes amb NEE.  

 

Qui ho elabora i ho aprova? 

• L'Equip Docent de l'Etapa ho elabora  

• El Claustre ho aprova  

• La Comissió de Coordinació Pedagògica ho coordina  

• El Consell Escolar informa  

• L’Inspecció Tècnica supervisa  

Seran els diferents Equips Docents, els responsables directes de 
l'elaboració d'estos projectes curriculars, però en el Reglament Orgànic 
s'especifica que l’òrgan col�legiat, la Comissió de Coordinació 
Pedagògica és responsable de la coordinació del procés d'elaboració del 
Projecte Curricular, encomana les directrius generals i és la promotora i 
garantitzadora de la dinamització i funcionament del centre vers el PCC.  

El Procés. Hauria d'anar paral�lel a l'orde dels elements:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'equip directiu i la COCOPE deurien, en primer lloc, 
coordinar i dinamitzar l'anàlisi dels principals aspectes 
(tant positius com negatius) que faciliten o dificulten 
l'acció didàctica, organitzativa i educativa en el centre.  

D'altra banda, en col�laboració amb la resta dels professors del 
claustre i inclòs alumnes i pares, analitzar les realitat soci 
cultural dels alumnes, caracteritzant els grups d'incidència i les 
subcultures i les seves necessitats de formació (actituds, hàbits 
de treball intel�lectual, carències afectives i de relació personal o 
coneixements i la seva transferència a l'entorn social).  

Definir i consensuar les prioritats d'intervenció i criteris de 
seqüenciació de les capacitats, continguts (tipus) i criteris 
d'avaluació, així com el model d'intervenció en funció del 
grup d'incidència i necessitats de formació detectades 

Elaborar els elements del PCC en funció de la seqüenciació, 
consensuada per tots els professors, i que ha de ser aplicada a 
cada un dels nivells de concreció.  

Aplicar i avaluar el PCC com una hipòtesi de treball a 
experimentar, arreplegant les dades com un procés 
d'investigació avaluativa i valorant-los per a elaborar una 
nova proposta d'intervenció, amb caràcter innovador.  



Concloent, plantegem com una proposta interessant el que la 
Comissió de Coordinació Pedagògica proposa als equips d’etapa un sistema 
comú de treball entorn d'uns eixos que coordinen tot el treball.  

Posteriorment, cada equip d’etapa elabora la seva proposta, sempre 
partint del que estan fent i de la proposta curricular de la Conselleria i , 
finalment, la Comissió de Coordinació Pedagògica procura arribar a un 
Projecte Curricular coherent amb les propostes dels equips de professors. 
Lògicament el procés acaba amb l'aprovació per part del Claustre.  



PROJECTE CURRICULAR ESO 
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El Projecte Curricular de l’IES Sivera Font-Canals, té dues funcions:  

• Explicitar les intencions educatives, referides als objectius que es 
pretenen aconseguir en l'ESO i els continguts proposats per açò.  

• Servir de guia per orientar la pràctica pedagògica relativa al pla 
d’acció que proposa el currículum.  

L’ESO conforma una etapa crucial en el desenvolupament intel�lectual 
i personal de l’alumnat, doncs li prepara tant a nivell de continguts bàsics 
en les àrees de coneixement, com de destreses per accedir a un món 
laboral cada vegada més complex. El domini de llengües, l’anglès, les 
tecnologies, etc, s’han convertit en un requisit mínim per a garantir als 
joves una continuïtat cap a l’entorn del treball o el món acadèmic.  

Amb aquestes consideracions i amb l’objectiu d’oferir als nostres 
estudiants un marc on aconseguir èxit laboral i creixement personal, el 
Projecte Curricular vol concretar els plantejaments pedagògics i de 
continguts de l’acció educativa, és dir, objectius, criteris d’organització, 
procediments d’avaluació, optativitat, atenció a la diversitat, etc.  

Un objectiu general d'ESO, és aconseguir que l’alumnat adquirisca els 
elements bàsics de la cultura, com l’aspecte humanístic, artístic, científic i 
tecnològic, per  preparar-lo per  la vida laboral o acadèmica i formar-lo per 
a l’exercici dels seus drets i obligacions com a ciutadans i ciutadanes.  

L’equip de professors ha d’analitzar el context del centre i arribar a 
acords sobre les estratègies d’intervenció didàctica i aconseguir una 
coherència en la pràctica docent.   

Característiques 

• Comú, integrador i dinàmic, ha de garantir uns objectius generals, 
continguts, etc, per a tots i adaptat a les diferents realitats educatives.  

• Obert, participatiu i flexible, ja que garanteix la seua adequació al 
context del centre i possibilita la iniciativa i autonomia del professorat.  

• Susceptible de revisió i modificació a través de suggeriments i propostes 
dels Departaments Didàctics i la Comissió de Coordinació Pedagògica.  

Finalitat 

• Fomentar i consolidar el funcionament dels equips docents. 

• Millorar la competència docent mitjançant la reflexió sobre la  pràctica.  

• Adequar al nostre contex les prescripcions de l’administració. 

• Ser guia per l’elaboració de les Programacions Didàctiques.  

• Coordinar i distribuir coherentment l’oferta currícular.  

• Relacionar la coherència de l’oferta formativa amb el PEC. 



1.- MARC NORMATIU  

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  

• Decreto 234/1997, de 2 de septiembre Reglament Orgànic i 
Funcional de l’IES  

• Orden 18 Junio de 1999 Atenció a la diversitat  

• Real Decreto 1631/2006 Ensenyances mínimes ESO  

• Decreto 112/2007, de 20 julio Currículum ESO en Comunitat 
Valenciana  

• Orden de 14 de diciembre de 2007 Avaluació d’ESO  

• Orden de 27 de mayo de 2008 Matèries Optatives  

• Orden 64/2010 de 16 de junio Matèries Optatives (modificacions 
Orden 27 de maig)  

• Orden 46/2011, de 8 de junio Transició des de la etapa de la E. 
Primària a Secundària  

• Orden 45/2011, de 8 de junio Estructura de les programacions 
didàctiques  

• Resolución de 28 de junio de 2011 Instruccions ordenació educativa 
i organització de la act. Docent 

 

 

DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el 
currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana 

 



2.- OBJECTIUS GENERALS D’ESO I ADEQUACIÓ AL CONTEXT 
SOCIOECONÒMIC I CULTURAL DEL CENTRE.  

DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el 
currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. 

2.1 Objectius generals ESO 

Segons arreplega la LOE. en el seu Article 23, l'ESO contribuirà a 
desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permeten:  

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus 
drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i 
la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg 
afermant els drets humans com a valors comuns d'una societat plural 
i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democràtica.  

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball 
individual i en equip com a condició necessària per a una realització 
eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà de 
desenvolupament personal. 

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

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

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts 
d’informació per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. 
Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, 
especialment les de la informació i la comunicació.  

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que 
s’estructura en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els 
mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del 
coneixement i de l’experiència. 

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

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la 
llengua castellana i valenciana, textos, missatges complexos i iniciar-
se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

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

j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la 
història pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural.  

k) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, 
respectar les diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals i 
incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per a afavorir el 



desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió 
humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament 
els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels 
éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i 
millora. 

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les 
diferents manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans 
d’expressió i representació.  

L’adequació d’aquests objectius al context socioeconòmic i cultural del 
centre, arreplegat en el PEC, suposa abastar un ampli espectre 
d’actuacions, donada la diversitat social i cultural pròpia de Canals. En 
aquest sentit, es fomenta l’aprenentatge significatiu i el més individualitzat 
possible en 1r, 2n i 3er curs, mitjançant un programa contracte, que permet 
la creació d’agrupaments flexibles i dotant els períodes lectius d'Atenció 
Educativa i objectivitat, també fomentem l’animació lectora i el 
desenvolupament de l’expressió oral i escrita, que habitualment a la prova 
diagnòstica (2 ESO) sempre obtenim resultats millorables, i per últim 
treballem les habilitats socials. 

Considerant el descens del flux migratori que reb el nostre centre en 
els últims anys i la normalitzada repercussió en el perfil del nostre alumnat, 
s’utilitzen mesures específiques i concretes de Compensació Educativa, 
sobre tot per a afavorir l’adquisició dels objectius generals i les 
competències lingüístques bàsiques de l’ESO per aquests alumnes.  

L’educació en valors democràtics s’integrarà com un tema transversal 
més, al llarg de tota l’etapa educativa. 

L’educació secundaria obligatòria contribueix a desenrollar en 
l’alumnat, entre d’altres, les següents capacitats: 

a) Adquirir i desenrollar hàbits de respecte i disciplina com a condició 
necessaria per una realització eficaç de les tasques educatives i 
desenvolupar actituds solidaries i tolerants vers les diferències 
socials, religioses, de gènere i de raça, superant prejuicis amb 
espírit crític, obert i democràtic. 

b) Coneixer el funcionament del cos humà, emprar l’exercici físic i 
valorar els hàbits d’higiene i alimentació. 

c) Coneixer el patrimoni cultural i lingüístic d’Espanya i de la nostra 
Comunitat, atenent la seua diversitat cultural i plurilingüe. 

d) Utilitzar les tecnologies de l’informació i la comunicació en els 
processos d’Ensenyament-aprenentatge. 

e) Coneixer, respectar i valorar las creències, actituds i valors de la 
nostra cultura i patrimoni històric- artístic. 

f) Coneixer, analitzar i valorar els drets i deures dels ciutadans per 
contribuir al benestar comú de l’entorn social i mitjançant d’una 
actitud crítica aconseguir la autonomía i llibertat de l’alumne. 



g) Treballar i fomentar les relacions amb altres persones, grups i 
col�lectius, contribuint a la cura dels bens comuns i col�laborant en 
la consecució de comportaments tolerants i so 

h) lidaris. 

2.2 Competències bàsiques 

Competències 
bàsiques 

 

Reial decret 
1631/2006, de 29 
de desembre. 

Una competència és la capacitat d'emprar el 
coneixement, les habilitats, les actituds i 
experiències per a resoldre amb destresa una 
situació de la vida personal, familiar, acadèmica o 
social de l'alumnat mitjançant l'aplicació de 
diferents processos cognitius i soci-afectius. 

En comunicació 

lingüística 

Consisteix en la utilització del llenguatge com a 
instrument de comunicació oral i escrita, de 
representació, interpretació i comprensió de la 
realitat, de construcció i comunicació del 
coneixement i d'organització i autorregulació del 
pensament, les emocions i la conducta. 

El desenvolupament de la competència lingüística al 
final de l'ESO suposa el domini de la llengua oral i 
escrita en múltiples contextos, i l'ús funcional de, 
almenys, una llengua estrangera 

En comunicació 

lingüística 

Consisteix en l'habilitat per a utilitzar i relacionar els 
nombres, les seues operacions bàsiques, els símbols 
i les formes d'expressió i raonament matemàtic, 
tant per a produir i interpretar diferents tipus 
d'informació, com per a ampliar el coneixement 
sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, 
i per a resoldre problemes relacionats amb la vida 
quotidiana i amb el món laboral. 

El desenvolupament de la competència matemàtica 
al final de l'ESO, comporta utilitzar espontàniament 
-en els àmbits personal i social, elements i 
raonaments matemàtics per a interpretar i produir 
informació, per a resoldre problemes provinents de 
situacions quotidianes i per a prendre decisions. 

En el coneixement 
i la interacció 
ambel món físic 

Consisteix en l'habilitat per a interactuar amb el 
món físic, tant en els seus aspectes naturals com en 
els generats per l'acció humana, de tal manera que 
es possibilita la comprensió de successos, la 
predicció de conseqüències i l'activitat dirigida a la 



millora i preservació de les condicions de vida 
pròpia, de les altres persones i de la resta dels 
éssers vius. En definitiva, incorpora habilitats per a 
desembolicar-se adequadament, amb autonomia i 
iniciativa personal en àmbits de la vida i del 
coneixement molt diversos (salut, activitat 
productiva, consum, ciència, processos tecnològics, 
etc.) i per a interpretar el món, la qual cosa exigeix 
l'aplicació dels conceptes i principis bàsics que 
permeten l'anàlisi dels fenòmens des dels diferents 
camps de coneixement científic involucrats. 

Tractament de la 
informació i 
competència 
digital 

Consisteix en l'habilitats per a cercar, obtenir, 
processar i comunicar informació, i per a 
transformar-la en coneixement. Incorpora diferents 
habilitats, que van des de l'accés a la informació 
fins a la seua transmissió en diferents suports una 
vegada tractada, incloent la utilització de les 
tecnologies de la informació i la comunicació com a 
element essencial per a informar-se, aprendre i 
comunicar-se. 

Cultural i artística 

Aquesta competència suposa conèixer, comprendre, 
apreciar i valorar críticament diferents 
manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les 
com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les 
com a part del patrimoni dels pobles. 

Per a aprendre a 
aprendre 

Consisteix en l'habilitat per a iniciar-se en 
l'aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de 
manera cada vegada més eficaç i autònoma d'acord 
als propis objectius i necessitats. 

Autonomia i 
iniciativa personal 

Es refereix a l'adquisició de la consciència i aplicació 
d'un conjunt de valors i actituds personals 
interrelacionades, com la responsabilitat, la 
perseverança, el coneixement de si mateix i 
l'autoestima, la creativitat, l'autocrítica, el control 
emocional, la capacitat de triar, de calcular riscos i 
d'afrontar els problemes, així com la capacitat de 
demorar la necessitat de satisfacció immediata, 
d'aprendre dels errors i d'assumir riscos. 

 



 

 



3.- ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS. 

3.1 Distribució horaria setmanal en las matèries d’eso. 

DOCV 15/05/2008 ORDE de 29 d'abril de 2008, de la Conselleria 
d'Educació, per la que es regula l'horari d'educació secundaria obligatoria 

 

  
D’acord amb l’article 7.4 del Decret 112/2007 Este quart curs té 

carácter orientador, tant per als estudis postobligatoris com per a la 
incorporació a la vida laboral. Per això, els centres hauran d’oferir totes les 
matèries a què es referix l’apartat anterior, agrupades per opcions que 
configuren vies formatives coherents, d’acord amb els criteris pedagògics i 
organitzatius que establisca la conselleria competent en matèria d’educació. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aquest centre oferta les seguents vies formatives: 

 

 

 



3.2 Seqüenciació de continguts 

Criteris generals per a la seqüenciació de continguts 

• Anàlisi de relacions conceptuals en funció de la progressiva dificultat 
d'aprenentatge. 

• Coherència espai-temporal amb altres continguts del currículum, 
possibilitant una adequada construcció d'estructures cognitives. Es 
tracta d'establir un nivell d'aprenentatge que respecte el principi de 
distància òptima entre el que l'alumne/a sap i el que pot aprendre. 

• Coherència epistemològica interna de cada àrea. 

• Identificació dels eixos o components fonamentals dels distints blocs de 
contingut de cada àrea, han d’ésser l’eix vertebrador de la seqüència. 

• Consideració del moment maduratiu de l'alumne (gradació adequada). 

• Equilibri i ponderació de l'aprenentatge de continguts de les distintes 
àrees, en els diferents nivells. Es tracta de prestar atenció al fet que els 
distints continguts i capacitats reben un pes ponderat. 

• Relació, simultaneïtat i priorització entre els tres tipus de coneixements, 
segons l'àrea. Els diferents tipus de continguts, conceptes, 
procediments i actituds han d'estar convenientment travats entre si en 
la seqüència que s'establisca, encara que en un primer moment es 
reflexione sobre cada un d'ells per separat, ja que la seua distinta 
naturalesa aconsella una ordenació i progressió que obeirà a criteris 
diferents en cada cas. Però en un segon moment sí que es fa precís 
establir les relacions que existixen necessàriament entre els tres tipus 
de continguts per a assegurar la seua interconnexió en el procés 
d'ensenyament. 

• Primer els continguts concrets per a aconseguir després els abstractes: 
del llenguatge natural al formal. 

• Coordinació dels continguts lingüístics de les distintes llengües. 

• Previsió de temes transversals 

 

Continguts distribuits en totes les matèries d’ESO 

• Lectura i Comprensió Lectora 

• Expressió Oral i Escrita 

• Comunicació Audiovisual 

• Tecnologia de la Comunicació i 
de la Informació 

• Educació en Valors 
(Educació en la convivència 
escolar, familiar i social) 

• Resolució de Conflictes 

 



EDUCACIÓ FÍSICA 

1 ESO 

• L'escalfament. Concepte. Fases. 

• Condició física. Concepte. Capacitats físiques relacionades amb la salut. 

• Efecte de l'activitat física sobre l'organisme i la salut: beneficis i riscos. 

• Condicionament general de les capacitats físiques relacionades amb la 
salut. 

• Pràctica de resistència aeròbica, de força general, flexibilitat i velocitat. 

• Practica d'exercicis de manteniment de les posicions corporals en 
situacions d'assegut i en l'aixecament i el transport de càrregues pesades. 

• Relaxació muscular progressiva que permeta la distinció entre estats de 
tensió i relaxació muscular contribuint al benestar i la pau amb els altres i 
amb un mateix. 

• Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a obtenir 
informació sobre la salut i la condició física. 

• L'aprenentatge motor. 

• El moviment coordinat: equilibri i agilitat. 

• Classificació dels jocs esportius: jocs convencionals, tradicionals i 
recreatius. 

• Justificació de la necessitat de regles i normes en la practica de jocs i 
esports. 

• Habilitats bàsiques gimnàstiques globals: salts, equilibris, exercicis 
d'escalada, etc. 

• Practica de jocs regulats i adaptats, convencionals i modificats, populars i 
tradicionals, que faciliten l'aprenentatge dels fonaments tècnics / tàctics i 
les estratègies d'atac i defensa comunes als esports individuals, 
d'adversari i col�lectius. 

• Realització d'activitats cooperatives i competitives encaminades a 
l'aprenentatge dels fonaments tècnics i tàctiques d'un esport individual, 
d'adversari i col�lectiu. 

• Participació activa en els diferents jocs i altres activitats esportives. 

• Descobriment vivencial i crític de la necessitat i el sentit de les normes 
per a configurar els jocs. 

• Valoració de la importància del desenvolupament motor personal i 
disposició favorable a l'aprenentatge en aquest àmbit. 

• Acceptació del repte que suposa competir amb els altres sense que açò 
implique actituds de rivalitat, entenent l'oposició com una estratègia del 
joc i no com una actitud contra els altres. 

• Acceptació i valoració de les normes. 

• El cos com a instrument d'expressió i comunicació. 



• El temps i el ritme. 

• Pràctica d'activitats expressives i rítmiques encaminades a aconseguir la 
dinàmica de grup. 

• Experimentació d'activitats dirigides a trencar els bloquejos i les 
inhibicions personals. 

• Experimentació d'activitats en les quals es combinen diferents ritmes i es 
manegen diversos objectes. 

• Pràctica d'activitats de benestar en què s'executa el moviment al ritme de 
la respiració. 

• Pràctica de jocs i danses com a mitjà per a interioritzar les bases del 
ritme i del ball (danses populars, tradicionals…). 

• Disposició favorable a la desinhibició. 

• Valoració del ritme com un element present en totes les accions que 
realitzem. 

• Possibilitats que ofereix el nostre mitjà natural per a dur a terme 
activitats físic esportives: terra, aigua, aire. 

• Adquisició de tècniques bàsiques de manipulació d'elements en el mitjà 
natural. 

• Identificació de senyals de rastreig i realització d'un recorregut pel centre 
i els seus voltants, prèviament marcats. 

• Cerca d'espais pròxims per a realitzar activitats en la naturalesa. 

• Activitats senzilles d'orientació. 

• Acceptació i respecte de les normes per a la conservació i millora del 
mitjà urbà i natural. 

2 ESO 

• L'escalfament general i específic. Objectius: Pautes per a preparar-ho. 

• Capacitats físiques relacionades amb la salut: resistència aeròbica i 
flexibilitat. 

• Control de la intensitat de l'esforç mitjançant la freqüència cardíaca: 
presa de pulsacions i càlcul de la zona d'activitat. 

• Recopilació i pràctica d'exercicis aplicats a l'escalfament general. 

• Condicionament de la resistència aeròbica. 

• Condicionament de la flexibilitat. 

• Use de les tecnologies de la informació i la comunicació per a obtenir 
informació sobre la salut i la condició física. 

• Presa de consciència de la pròpia condició física i predisposició a millorar-
la amb un treball adequat. 

• Valoració positiva del fet de tenir una bona condició física com a mitjà per 
a aconseguir un nivell més alt de qualitat de vida i salut. 

• Reconeixement i valoració de la relació que hi ha entre l'adopció d'una 
postura correcta en el treball diari de classe i la realització d'activitats 



físiques com a mitjà de prevenció. 

• Valoració de la relació entre respiració, postura corporal, relaxació 
muscular, flexibilitat, tonificació i benestar general. 

• El joc com a marc d'aprenentatge i desenvolupament personal. 
Implicacions en els àmbits físics, psíquics i *socioafectivos. 

• Les habilitats especifiques. 

• Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, 
regles, aspectes tècnics i tàctics. 

• Execució de diferents combinacions d'habilitats gimnàstiques i 
acrobàtiques. 

• Pràctica de jocs regulats i adaptats, convencionals i modificats, populars i 
tradicionals, que faciliten l'aprenentatge dels fonaments tècnics / tàctics i 
les estratègies d'atac i defensa comunes als esports individuals, 
d'adversari i col�lectiu. 

• Realització d'activitats cooperatives i competències encaminades a 
l'aprenentatge dels fonaments tècnics i tàctiques d'un esport individual, 
d'adversari i col�lectiu. 

• Coneixement i pràctica de jocs i esports populars i tradicionals de la 
Comunitat Valenciana. 

• Pràctica d'activitats lúdiques i esportives, individuals i col�lectives, d'oci i 
recreació: els esports lúdics, els jocs populars, els jocs cooperatius, els 
jocs de confiança. 

• Respecte i acceptació de les normes i els reglaments. 

• Valoració dels jocs i esports populars i tradicionals de la Comunitat 
Valenciana, amb especial atenció a la Pilota Valenciana. 

• Valoració de les possibilitats lúdiques del joc i l'esport per a la 
dinamització de grups i el gaudi personal. 

• El cos i el ritme. 

• Aspectes socioculturals i artístics de les danses de la Comunitat 
Valenciana 

• Experimentació d'activitats encaminades al domini, al control corporal i a 
la comunicació dels altres: els gestos i les postures. 

• Pràctica dels components del geste. 

• Combinació de moviments de diferents segments corporals amb 
desplaçaments seguint una seqüència rítmica. 

• Execució de passos senzills, de danses col�lectives. 

• Pràctica de balls tradicionals de la Comunitat Valenciana. 

• Expressió de sentiments mitjançant el cos i el moviment. 

• Creació i pràctica de coreografies que responguen a l'interès de l'alumnat. 

• Acceptació de les diferències individuals i respecte enfront de les 
execucions dels altra. 

• Valoració dels balls tradicionals de la Comunitat Valenciana com a part 



d'un patrimoni cultural que fa falta preservar. 

• Nocions sobre supervivència i acampada: normes de seguretat, elecció 
del terreny i precaucions que han de tenir-se en quanta a l'hora de 
muntar tendes. 

• El senderisme: en què consisteix? Tipus de camins, material i vestimenta 
necessaris. 

• Compressió de l'entorn i introducció de mesures de seguretat i primers 
auxilis bàsics. 

• Adquisició i posada en pràctica de tècniques bàsiques per al muntatge de 
tendes de campanya per a desplaçar-se i estar en condicions de seguretat 
en el mitjà natural. 

• Realització d'un recorregut per un camí per a completar un itinerari. 

• Identificació i prevenció de les contingències pròpies del mitjà natural. 

• Presa de consciència dels usos i abusos que es fan del mitjà urbà i 
naturals. 

• Adquisició d'una actitud autònoma per a desenvolupar-se dins d'un mitjà 
no habitual. 

• Formació crítica respecte de les pressions i agressions en el mitjà natural 

3 i 4 ESO 

• L'escalfament especifique. Efectes. 

• Capacitats físiques relacionades amb la salut: força resistència, velocitat i 
flexibilitat. Concepte. 

• Manifestacions bàsiques. Tipus d'exercici. 

• La postura corporal en les activitats quotidianes. Anàlisi dels mals hàbits i 
manera de corregir-los. 

• Efectes del treball de força sobre l'estat de salut. 

• Els espais per a la pràctica de l'activitat física: l'entorn i la Comunitat 
Valenciana. Espais, equipaments i instal�lacions. 

• Nocions bàsiques sobre els principals sistemes de millora de les capacitats 
físiques. 

• Preparació i posada en pràctica d'escalfaments, prèvia anàlisi de l'activitat 
física que es realitza. 

• Condicionament de la força, resistència, velocitat i flexibilitat. Elaboració 
d'un repertori d'exercicis de força, resistència, velocitat i flexibilitat. 

• Preparació i posada en pràctica d'un pla de treball de la resistència i la 
flexibilitat. 

• Recerca dels espais, els equipaments i les instal�lacions de l'ajuste. 

• Planificació, realització i control d'un programa d'entrenament *autógeno 
personal. 

• Determinació del nivell de condició física pel que fa a un entorn de 
referència en les diferents capacitats mitjançant el coneixement i la 



utilització de proves de test. 

• Presa de consciència de la importància d'evitar actituds postulessis 
inadequades. 

• Vigilància entorn dels regs que té l'activitat física, prevenció i seguretat. 

• Valoració de les activitats de benestar per al descans adequat del cos i de 
la ment, l'estat saludable del cos i l'alliberament de tensions. 

• Els esports dins de la societat actual: aspectes sociològics, culturals i 
econòmics. 

• El joc i l'esport en el temps d'oci. 

• La competició dins de la pràctica esportiva: el valor recreatiu afegit. 

• Realització d'activitats encaminades a l'aprenentatge i al perfeccionament 
de l'esport individual, d'adversari o col�lectiu. 

• Planificació de propostes d'activitats aplicables als esports que es 
practiquen i portar-los a la pràctica de manera autònoma. 

• Pràctica d'activitats individuals i col�lectives d'oci i recreació. 

• Planificació i organització de campionats esportius. 

• Realització d'un treball crític sobre el tractament mediàtic de les diferents 
modalitats esportives, gènere i l'esport o altres temes d'interès sociològic. 

• Resolució de conflictes en situacions de joc mitjançant tècniques de 
relaxació i dinàmica de grup. 

• Cooperació i acceptació de les funcions atribuïdes dins d'una tasca 
d'equip. 

• Valoració del joc i l'esport com a mitjans d'aprenentatge i 
desenvolupament de qualitats físiques, psicomotrius i socioafectives. 

• Apreciació de les repercussions que la pràctica habitual d'activitats físic-
esportives tenen sobre la salut i qualitat de vida. 

• Interès per la procedència del material esportiu utilitzat en el marc del 
comerç just. 

• Coneixement i practica de les diferents modalitats de Pilota Valenciana, 
com un mitjà de gaudi i conservació del patrimoni cultural de la nostra 
Comunitat. 

• Directrius que han de seguir-se per a l'elaboració de dissenys 
coreogràfics. 

• Pràctica d'activitats rítmiques amb una base musical. 

• Creació d'una composició coreogràfica col�lectiva amb el suport d'una 
estructura musical, incloent els diferents elements: espai, temps, 
intensitat. 

• Pràctica de mètodes de millora de la relaxació no treballats en el curs 
anterior. 

• Participació en el treball en grup. 

• Aspectes generals que han de considerar-se en l'organització d'activitats 
en el mitjà natural. 



• Relació entre l'activitat física, la salut i el mitjà natural. 

• La seguretat com a premissa en la pràctica d'activitats en el mitjà 
natural: mat. i elements tècnics. 

• Perfeccionament i aplicació de les tècniques d'orientació. Localització de 
controls seguint la simbologia internacional. 

• Utilització correcta dels materials i dels elements tècnics en activitats 
d'oci i recreació en el mitjà natural. 

• Presa de consciència de l'impacte que tenen algunes activitats 
físiques/esportives sobre el mitjà natural. 

• Valoració de la seguretat fonamentada en el coneixement de les 
contingències i els protocols de rescat, així com la bona condició física. 

 

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL 

1 ESO 

• La forma. Configuració simple i configuració complexa. Percepció de la 
forma i descripció. Composició de formes. Classes: naturals i artificials. 
Simetria i harmonia. 

• Elements visuals del llenguatge visual El punt: geomètric i plàstic. El 
plànol: geomètric i plàstic i la taca. 

• El color. Fenomenologia. Color pigment: primaris i secundaris. Cercle 
cromàtic. Qualitats del color. Gammes. Temperatura del color. Gamma 
freda i gamma càlida.  

3 ESO 

• El volum: dues i tres dimensions. El volum: en el plànol, en l'espai. El 
volum i la llum. Adreça i ombra. Classes de volum: positiu i negatiu. El 
clarobscur. tècniques de clarobscur en tons de grisos. 

• El Color: La influència d'aquest en la nostra percepció. Síntesi additiva. 
Primaris, secundaris i complementaris. Colorisques pigment. Mescla 
sustractiva. Primaris, secundaris i terciaris. El cercle cromàtic 

• Llenguatge visual i comunicació La percepció Teories i lleis de la Gestal. 
Interacció entre els llenguatges gràfic-plàstics i els mitjans de 
comunicació. valors de la imatge: signe, significat, significant i símbol. 

• Tècniques gràfic- plàstiques. Tèmperes, llapis grafit, collage, carbonet. 

• Procés de comunicació. Els valors de la imatge: signe, significat, 
significant i símbol. La imatge i la seua *iconicidad Funcions de la 
imatge. Logotips, anagrames i marques. 

• La forma. Relació entre forma i fons. Configuració i posició. El mòdul. 
Classes de mòdul. Xarxes. Estructures. Forma humana. Cànon. 

• El volum: dues i tres dimensions. El volum: en el plànol, en l'espai. El 
volum i la llum. Adreça i ombra. Classes de volum: positiu i negatiu. El 



clarobscur. Tècniques de clarobscur en tons de grisos. 

• Representació dels objectes en l'espai. Perspectiva. Punt de vista. 
Horitzó perspectivo. La profunditat. L'oblic i el paral�lel. Sistemes de 
perspectiva. Vistes d'un cos. Perspectiva cavallera. Perspectiva cònica. 
Classes: frontal i obliqua. 

 

INFORMÀTICA 

1 ESO 

• Àmbits d'aplicació de la informàtica i els seus riscos. Hàbits saludables 
d'ús dels equips informàtics. 

• Elements de hardware i software bàsics d'un equip. 

• Característiques d'un antivirus i el per què de la seua importància. 

• Funcionalitats bàsiques d'un sistema operatiu basat en Linux. 

• Parteixes de l'escriptori del SOTA Lliurex/Ubuntu. 

• Funcionalitats de l'explorador de carpetes i llocs del SOTA 
Lliurex/Ubuntu. 

• Terminologia bàsica d'Internet Hàbits bàsics per a la navegació eficient 
en internet. 

• Funciones del navegador lliure Firefox. 

• Aprendre a elaborar correctament un email via webmail. 

• Diferències entre un gràfic vectorial i un mapa de bits. 

• Funciones bàsiques de l'editor de mapa de bits GNU PAINT. 

• Conèixer les funcions mínimes d'un reproductor de so en entorns gnu 

• Ús i funcions bàsiques d'un processador com OpenOffice Writer: 
document, alineació, fonts, paràgraf, encapçalat, peu, gràfics. Utilització 
de sagnies i vinyetes, enumeracions i columnes. 

2 ESO 

• Evolució històrica de la informàtica. Implicacions de la informàtica en la 
societat. 

• Diferències entre els conceptes analògic i digital. 

• Configurar l'entorn gràfic i escriptori d'un entorn Gnome. 

• Accessoris i utilitats que implementa el SOTA Lliurex/Ubuntu. 

• Organització de la informació: Unitats, Carpetes, Arxius accessos 
directes. 

• Recursos bàsics per a una navegació eficient 

• Identificació dels cercadors més populars de la web: Google, Yahoo, Ask. 

• Utilització d'un programa de missatgeria instantània i d'un programari 



elemental de dibuix. 

• Conceptes d'imatge vectorial i mapa de bits., so digital / analògic: 
freqüència de mostreig, qualitat i soroll. 

• Ús de productors de so en entorn Liurex/Ubuntu. Idetificar els formats 
d'àudio. 

• Encapçalat, peu, paràgraf, fonts. 

• Funcions i estructura d'un document de text elaborat amb Openoffice 
Writer: formats de caràcter, paràgraf, pàgina, secció i document, idioma, 
sagnia, vinyetes i columnes, taules i gràfiques. 

• Elaboració d'un full de càlcul senzill amb el programari OpenOffice Calc. 

• Identificació de les funcions bàsiques d'un full de càlcul i elaborar una 
factura i un diari de despeses i ingressos usant les funcions SUMMA, 
PRODUCTE i %. 

3 ESO 

• Aspectes ètics i legals de l'ús del programari lliure i llicenciat. 

• Organització de la informació en un SOTA Lliurex/Ubuntu: Unitats, 
carpetes, arxius, accessos direct. 

• Eines administratives bàsiques del SOTA per a fer còpies de seguretat, 
compressió i maneig d'unitats externes. 

• Serveis d'internet: FTP, http, HTTPS, missatgeria, streaming, 
videoconferència, etc. 

• Funcions bàsiques d'un editor vectorial (INKSCAPE). 

• Conversió entre gràfics vectorials i mapes de bits. 

• Elaboració d'un currículum, una factura i una carta usant programari 
OppenOffice i d'una presentació d'un treball amb el programari 
OpenOfficce Impress. 

• Elements que formen una pàgina web. 

• Creació de de una pàgina amb Kompozer. 

4 ESO 

• Protocols bàsics de seguretat en un entorn Lliurex/Ubuntu. 

• Elements mínims d'una arquitectura de xarxes. 

• Tipus de formats estàndard d'intercanvi d'informació: text pla, rtf, pdf, 
xml, etc. 

• Administració un SOTA Linux: usuaris, recursos i permisos. 

• Instal�lació d'un gestor d'arrencada de diversos S.O. (GRUB, LILO…). 

• Actualització d'un S.O. Linux Lliurex/Ubuntu. 

• Conceptes relatius a l'adquisició d'imatges en internet . 

• Gràfics en format de mapa de bits i vectorial amb GIMP i Inkscape 
respectivament. 



• Presentacions i àlbum digital amb Impress de forma professional i 
adequada. 

• Editar una forma d'ona amb el programari Audacity. Fer un podcast i una 
mescla de pistes. Funcions avançades de cerca i compte del full de càlcul 
Calc. 

 

SOCIALS 

1 ESO 

• Identificar la terra com un planeta del sistema solar. Conèixer els seus 
moviments i les seues conseqüències. 

• Conèixer les diferents maneres de representació de la Terra: mapes i 
imatges. 

• Conèixer les coordenades geogràfiques. 

• Conèixer les grans unitats del relleu dels continents i dels fons marins, la 
seua distribució, així com l'estructura interna de la Terra. 

• Diferenciar entre temps i clima, conèixer els elements que constitueixen 
el clima i els factors que ho determinen. 

• Conèixer els diferents tipus de climes que hi ha en la Terra i la seua 
distribució, relacionant-los amb els principals tipus de paisatges. 

• Conèixer la forma de vida que predomina en cada zona climàtica del 
món. 

• Conèixer els trets físics d'Espanya i identificar els diferents tipus de 
paisatges. 

• La Prehistòria: identificar aquest període i conèixer la vida en el 
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls. 

• Les primeres civilitzacions: conèixer els trets característics de les 
civilitzacions fluvials: esopotàmia i Egipte. 

• Grècia: conèixer els trets característics de la civilització grega: la Polis, la 
democràcia grega. 

• Roma: conèixer els trets característics de la romanització: l'espai 
geogràfic, la ciutat, la cultura. 

• Saber utilitzar l'atles per a fer una localització. 

• Utilitzar les coordenades geogràfiques i interpretar els elements bàsics 
d'un mapa del temps. 

• Interpretar i comparar climogrames i interpretar els elements bàsics d'un 
mapa del temps. 

• Saber llegir mapes temàtics que ens donen informació utilitzant diferents 
fonts. 

• Elaborar mapes físics. 

• Saber consultar diferents fonts d'informació 



• Classificar, seleccionar i valorar les informacions. 

• Realitzar i presentar el quadern de treball de classe, segons els criteris 
establits a començament de urs pel departament. 

• Valorar i preservar els ecosistemes més saludables per a l'ésser humà. 

• Prendre consciència dels diferents problemes ambientals que avui dia 
posen en perill la vida obre la Terra, i adoptar una posició crítica i de 
defensa del mitjà. 

• Desenvolupar actituds positives cap a la cerca individual d'informació. 

• Desenvolupar l'autoestima sobre el propi saber i els propis interessos. 

• Actituds positiva i participativa davant el treball en equip, amb 
col�laboració respecte a companys i ompanyes. 

• Respectar a totes les persones del seu entorn escolar i social. 

2 ESO 

• Identificar els trets de les diferents societats estudiades. Bizanci, l'Islam 
i la cristiandat europea medieval- utilitzant un coneixement bàsic per a 
establir les bases del desenvolupament de les mateixes i conèixer els 
seus vestigis. 

• Distingir les durades temporals dels fets i processos històrics i utilitzar 
els conceptes temporals amb propietat, tant la durada com la 
simultaneïtat, el canvi, els ritmes de canvi, la regressió, el 
desenvolupament, l'estancament, etc. 

• Identificar els elements bàsics en la caracterització d'una societat, 
especialment la de l'Europa feudal fins a l'aparició de l'Estat modern, i 
les relacions existents per a explicar les seues manifestacions. 

• Comparar elements comuns a diverses societats de tipus econòmic, 
social, polític, artístic, etc., i establir semblances i diferències 
significatives quan les hi haja. 

• Utilitzar models de creixement demogràfic i el coneixement de la 
distribució poblacional a la Comunitat Valenciana, a Espanya i en el món, 
per analitzar exemples representatius de les tendències migratòries i 
dels problemes de superpoblació i envelliment del món actual. 

• Identificar l'hàbitat urbà i rural. Conèixer la dinàmica urbana en el món a 
Europa, a Espanya i comunitat. 

• Saber utilitzar l'atles per a fer localització. 

• Utilitzar les coordenades geogràfiques per a fer localitzacions. 

• Saber llegir mapes temàtics que informen de cada continent o territori. 

• Saber situar fets històrics sobre una línia del temps. 

• Seguir els diferents passos de la metodologia de treball en grup per a 
elaborar recerca conjunta. 

• Saber interpretar mapes històrics. 

• Elaborar mapes físics i humans. 

• Saber consultar diferents fonts d'informació a partir d'un guió propi i 



integrar tota la informació en un document d'anàlisi final: classificar, 
seleccionar i valorar les informacions. 

• Realitzar i presentar el quadern de treball de classe, segons els criteris 
establits a principi de curs pel departament. 

• Aportar idees per solucionar els problemes entre els països 
desenvolupats i subdesenvolupats. 

• Desenvolupar actituds positives cap a la cerca individual d'informació. 

• Actituds de respecte cap a les idees diferents a les pròpies així com a les 
minories ètniques, culturals, econòmiques, ideològiques, etc. 

• Actituds positiva i participativa davant el treball en equip, amb 
col�laboració i respecte a companys. 

• Respecte a totes les persones del seu entorn escolar i social. 

3 ESO 

• Identificar i reconèixer les principals formes de relleu , els elements i 
factors dels climes, de les formacions vegetals i les seues relacions. 

• Saber reconèixer els principals elements del mitjà físic europeu, 
d'Espanya i comunitat autònoma. 

• Reconèixer els trets i elements característics de l'activitat econòmica en 
el món actual. 

• Identificar els principals problemes mediambientals de l'atmosfera, de 
l'aigua i de la terra. 

• Conèixer els principals elements de l'organització política d'Espanya , 
d'Europa , i del Món. 

• Identificar les característiques i conseqüències bàsiques de la 
globalització, del sub/desenvolupament, de la desigualtat. 

• Interpretar elements bàsics d'un mapa (històric, climàtic, urbà, polític, 
físic). 

• Definir els conceptes bàsics que es tracten al llarg de les unitats. 

• Analitzar i interpretar mapes, gràfics i quadres estadístics relacionats 
amb els continguts. 

• Reconèixer i localitzar en un mapa els llocs/àrees d'estudi (capitals, 
països, àrees, comunitat, Espanya, Europa, sub/desenvolupament). 

• Aportar idees per a intentar solucionar els problemes entre els països 
desenvolupats i els subdesenvolupats, pobresa, migració. 

• Prendre consciència dels problemes ambientals que posen en perill la 
vida de la Terra, adoptar una posició crítica i de defensa del medi. 

• Desenvolupar actituds positives cap a la cerca individual d'informació. 

• Actituds de respecte cap a les idees diferents a les pròpies així com a les 
minories ètniques, culturals, econòmiques, ideològiques, etc. 

• Actituds positiva i participativa davant el treball en equip, amb 
col�laboració i respecte a companys. 



4 ESO 

• Comprendre el pas de l'Antic al Nou Règim. 

• Identificar els trets que distingeixen a cadascuna de les revolucions. 

• Conèixer les causes que porten a l'imperialisme i al colonialisme. 

• Distingir els blocs que intervenen en la I Guerra Mundial i les causes. 

• Causes i conseqüències que provocaren la II República i la Guerra Civil. 

• Analitzar el desenvolupament de la II Guerra Mundial i conseqüències. 

• Comprendre la política de blocs i la Guerra Freda. 

• Identificar els trets que caracteritzen el franquisme i valorar el procés de 
transició a la democràcia. 

• Identificar els diferents moviments culturals i artístics que s'han donat al 
llarg del segle XX. 

• Europa, un espai de creixent integració: conèixer l'evolució que ha portat 
a la Europa dels 27. 

• El món actual i els seus problemes. 

• Saber elaborar, analitzar i comentar mapes, gràfics, diagrames, etc., de 
contingut històric. 

• Saber realitzar senzilles recerques de caràcter descriptiu sobre algun fet 
o tema local. 

• Saber elaborar informes i participar en debats sobre qüestions de la vida 
quotidiana. 

• Saber obtenir informació a partir de diverses fonts. 

• Realitzar debats a partir d'anàlisis de textos o informacions de premsa. 

• Apreciar les llibertats i drets dels que gaudim les societats avançades. 

• Desenvolupar els valors de tolerància i respecte a altres cultures. 

• Cerca de l'esforç, l'estudi metòdic, la reflexió i tot allò que afavorisca el 
treball ben fet i l'excel�lència acadèmica. 



Naturals 

1 ESO 

• Components principals Sistema 
Solar. 

• Moviments Terra i les seues 
conseqüències. 

• Fases lunars. 

• Propietats de la matèria. 

• La massa i El volum. 

• La matèria està formada per 
partícules. 

• Els canvis d'estat  

• Substàncies pures i Barreges.  

• Clima i temps. 

• L'atmosfera. 

• L'aire i la salut. 

• Importància de l'aigua per als 
éssers vius. 

• El cicle de l'aigua. 

• Els minerals i Les roques. 

• Estructura en capes de la Terra. 

• Les funcions dels éssers vius. 

• La cèl�lula. 

• Els cinc regnes. 

• Classificació de les plantes. 

• Estructura general de les 
espermatofites. 

• Els vertebrats i els invertebrats. 

2 ESO 

• • Cossos i sistemes materials. 

• Estructura d'un àtom. 

• L'energia Fuentes d'energia 
aprofitable. 

• El problema energètic. 

• Posició, espai recorregut i 
desplaçament. 

• Velocitat i acceleració. 

• Les forces El pes és una força. 

• Unitats de la magnituds. 

• Les forces i el moviment, 
deformacions. 

• Les forces i l'equilibri. 

• El so. 

• La temperatura i la calor 

• La llum. 

• L'ull i la vista. 

• El moviment dels continents. 

• Els terratrèmols i els volcans. 

• El cicle de les roques. 

• La cèl�lula. 

• La nutrició, La reproducció i La 
relació. 

• Ecosistemes. 

• Mitjà terrestre i mitjà aquàtic. 

3 ESO 

• Cèl�lula, teixit, òrgan, aparell i 
sistema. 

• Tipus de malalties. 

• Tipus de defenses enfront de la 
infecció. 

• El sistema nerviós central 

• Els actes nerviosos: voluntaris i 
involuntaris. 

• Sistema endocrí: localització de 
glàndules. 



• Bovines i sueroterapia. 

• Alimentació i nutrició. 

• Principis immediats. 

• Necessitats nutricionals. Dieta 
equilibrada. 

• Anatomia de l'aparell digestiu i 
respiratori. 

• El procés digestiu i respiratori. 

• La sang: constitució i conductes. 

• Estructura del cor. 

• Estructura de l'aparell excretor. 

• Aparell circulatori i excretor. 

• Sistema nerviós i endocrí. 

• Receptors i efectors. 

• Estructura de l'ull i del sentit. 

• Malalties. i hàbits saludables de 
receptors i efectors. 

• L'aparell reproductor masculí i 
femení. 

• Els mètodes anticonceptius. 

• Les MTS i hàbits saludables per a 
l'aparell eproductor. 

• Acció dels agents externs. 

• ormació de roques sedimentàries. 

4 ESO 

• Estructura de l'interior terrestre. 

• Tectònica de plaques. 

• Deformació per fractura: diaclasas 
i falles. 

• Plecs: elements i classificació. 

• La gènesi de les serralades. 

• Mètodes de datació absoluta i 
relativa. 

• Importància geològica dels fòssils. 

• Divisions de la història de la 
Terra. 

• Tipus de cèl�lules. 

• Cèl�lula eucariota: tipus. 

• Reproducció cel�lular: mitosi i 
meiosi. 

• Lleis de Mendel. 

• Determinació genètica del sexe. 

• Cariotip humà. 

• Alteracions . gèniques: herència 
autosómica i lligada al sexe. 

• Duplicació, trascripció, traducció 
del material genètic. 

• Biotecnologia tradicional i 
moderna. 

• Proves de l'evolució. 

• Lamarkismo, darwinisme i 
neodarwinisme. 

• Orige de la vida: teories. 

• Adaptacions dels organismes al 
mi. 

• Poblacions: concepte i tipus. 

• Relaciones interespecífiques. 

• Els nivells tròfics. 

• Els biomes. 

 



FÍSICA i QUÍMICA 

3 ESO 

• Mètode científic. 

• Caràcter aproximat de la mesura. Sistema Internacional d'unitats 

• Propietats de la matèria: massa, volum i densitat . Mesures d'aquestes 
propietats en casos senzills utilitzant com a unitats les següents: massa 
(kg, g i mg), volum (m3, dm3 o L i cm3 o ml),densitat (kg/m3, g/ml). 
Problemes de càlcul molt senzill aplicats a la vida diària. 

• Característiques de comportament dels diferents estats d'agregació de la 
matèria: Teoria cinètic-molecular. 

• Classificació dels sistemes materials en substàncies pures i mescles. 
Diferències entre mescla heterogènia i dissolució. Separació dels 
components d'una mescla en casos molt senzills. 

• Resolució de problemes molt senzills de dissolucions, utilitzant el 
concepte de concentració (%massa, % volum i g/L) aplicats a la vida 
quotidiana. 

• Teoria atòmica de *Dalton. 

• Estudi de diferents fenòmens de caràcter electrostàtics. 

• Estudi de l'evolució dels diferents models atòmics. 

• Estudi de la naturalesa elèctrica de la matèria: Model de Thomson. 
L'electró. 

• Experiència de Rutherford: Model d'atòmic-nuclear. Partícules 
subatòmiques: Protó i electró. Necessitat de l'existència del neutró. 

• Concepte de Nº atòmic i Nº màssic. Isòtops. Massa atòmica d'un element 
com a mitjana dels seus isòtops. Model atòmic de Bohr. 

• Càlcul de la configuració electrònica d'elements químics representatius. 

• Importància de la capa de valència en el comportament químic de la 
matèria. Regla de l'octet. 

• Concepte d'ió. 

• Radioactivitat. Aplicacions més notòries en indústria i medicina. 

• Comportament químic dels grups principals Taula periòdica. Propietats 
generals i situació en el sistema periòdic de : Metalls, No Metalls, 
Semimetalls, Gasos Nobles i Hidrogen. 

• Estudi de les unions entre àtoms: cristalls (iònics, covalents i metàl�lics) i 
molècules covalents. 

• Propietats dels compostos químics segons el tipus d'unió entre les seues 
partícules. 

• Usos dels metalls en la societat actual. Aliatges d'interès industrial. 

• Formulació de compostos binaris senzills. 

• Massa molecular i composició centesimal. Quantitat de substància: mol. 



Massa molar. 

• Elements bàsics dels éssers vius. 

• La reacció química com a reordenació d'àtoms. Reaccions exotèrmiques i 
endotèrmiques. Representació d'una reacció química: Equació química 
ajustada. Factors que influeixen en la velocitat d'una reacció química. 

• Llei de conservació de la massa. Estudi de diferents reaccions químiques i 
les seues utilitats (neutralització i combustió). 

4 ESO 

• Concepte de magnitud. Sistemes d'unitats. Representació de vectors en 
forma cartesiana, en forma binòmica i mòdul argumental de manera 
opcional. Operacions amb magnituds vectorials (suma i multiplicació d'un 
vector per un escalar). Descomposició d'un vector (gràficament). 

• Concepte de força i els seus efectes. Mesura de les forces. Unitat de 
força. La força com a magnitud vectorial. Composició i descomposició de 
forces. Estudi de l'equilibri de forces (gràficament 

• Caràcter relatiu de qualsevol moviment. Magnituds necessàries per a la 
descripció del moviment: Posició, desplaçament, distància recorreguda, 
velocitat mitjana. Unitats. Moviment rectilini uniforme. Equacions. 
Moviment uniformement accelerat. Concepte d'acceleració. Estudi del 
moviment de caiguda lliure. Estudi del moviment circular uniforme 

• Massa. Concepte i unitats. Lleis de la Dinàmica. Forces de fregament. 
Aplicació de les lleis de la dinàmica 

• Posició de la Terra en l'Univers. Algunes explicacions històriques. La llei 
de gravitació universal: La caiguda dels cossos, el pes dels cossos i el pes 
no és la massa. Coneixement actual de l'Univers. 

• Pressió. Unitats. Forces en fluids. Pressió hidrostàtica. Principi 
d'Arquimedes. Flotació Principi de Pascal. Aplicacions tecnològiques. Els 
gasos i les seues lleis. P. atmosfèrica. Experiència de Torricelli.Mesura de 
la pressió en els gasos. 

• Concepte físic de treball. Unitats. Potència i rendiment. Unitats. Concepte 
d'energia. L'energia es presenta en diverses formes. Tipus d'energia 
mecànica: cinètica i potencial. Principi de conservació de l'energia. Tipus 
de màquines Energia associada al canvi de posició. 

• La calor com a energia en trànsit. Equilibri tèrmic i escales de 
temperatura. Concepte de calor específica. Canvis d'estat. Calor latent. 
Dilatació dels cossos: sòlids, líquids i gasos. Equivalència entre energia 
mecànica i energia tèrmica. Màquines tèrmiques Formes de transmissió 
de l'energia tèrmica: conducció, convecció i radiació. 

• Ondas i moviment ondulatori Classificació de les ones Característiques: 
longitud d'ona, període, freqüència i amplitud. Fenòmens ondulatoris: 
Reflexió, refracció i difracció d'ones. Exemple d'ona longitudinal: el so. 
Velocitat i propietats del so. Qualitats (intensitat, to i timbre). 
Contaminació acústica Exemple d'ona transversal: la llum. Propietats. 
Formació d'imatges. Lents. Espectre electromagnètic. 

• Repàs de l'àtom i la seua estructura. Ordenació dels elements químics en 



el sistema periòdic. Unions entre àtoms. Concepte d'enllaç químic. 
Classes d'enllaç en base la seua posició en el sistema periòdic iònic, 
covalent i metàl�lic. Propietats.. Formulació de compostos inorgànics. 

• Concepte de reacció com a reordenació d'àtoms Tipus de reaccions: 
Endotèrmiques i exotèrmiques. Lleis ponderales i volumètriques. Exercicis 
estequiomètrics senzills utilitzant el concepte de mol. 

• El carboni com a element fonamental de la vida. Diversitat de compostos 
orgànics. Classificació de compostos orgànics. Formulació i nomenclatura 
dels més senzills. Descripció d'alguns compostos orgànics d'interès. 

 



MÚSICA 

2 ESO 

• Conceptes bàsics del llenguatge 
musical: Situació de les notes en 
el pentagrama en clau de sol. 

• Distinció entre figures musicals 
bàsiques . Compassos de 2/4, 3/4 
i 4/4. 

• Concepte de música tradicional, 
ètnica, popular urbana i culta 
(clàssica). 

• Manifestacions de música ètnica 
popular i tradicional. 

• Principals períodes de la música 
culta occidental. 

• Tempo i matisos. 

• Els instruments musicals; 
disposició, agrupacions i formació 
de l'orquestra. 

• Monodía i polifonia. 

• Qualitats i paràmetres del so. 

• Interpretació de melodies amb la 
flauta soprano (nivell elemental). 

3 ESO 

• Conceptes bàsics del llenguatge 
musical: Situació de les notes en 
el pentagrama en clau de sol. 

• Distinció entre figures musicals 
bàsiques, Compassos de 2/4, 3/4 
i 4/4. 

• Qualitats i paràmetres del so. 

• Marc cronològic de les etapes 
musicals. 

• Característiques generals dels 
períodes musicals. 

• La música instrumental: formes, 
instruments, autors i obres. 

• La música vocal: tipus, formes, 
autors i obres. 

• Moviments musicals. 

• Interpretació de melodies amb la 
flauta soprano (nivell mitjà). 

• Interpretació de melodies i 
acompanyaments amb 
instruments de placa. 

• Funció social del músic.Història. 

4 ESO 

• Conceptes bàsics del llenguatge 
musical: Situació de les notes en 
el pentagrama en clau de sol. 

• Distinció entre figures musicals 
bàsiques. Compas 2/4, 3/4 i 4/4. 

• Qualitats i paràmetres del sol. 

• La representació  escènica. 

• L'enregistrament musical. 

• Conceptes musicals i usos digitals 
(informàtics): àudio i producció 
sonora,editors de partitures, 
seqüenciadors i protocols. 

• Música i mitjans de comunicació. 
Publicitat. 

• Música i cinema: B.S.O.; La 
música cinematogràfica. 

• La crítica musical: el pensament 
crític i el posicionament estètic. 

• Etnomusicología, conceptes 
elementals. 

• Principals estils i trets destacats 
de la Música popular moderna: 
Blues, Rock and roll, pop, fusió. 

• Interpretació de melodies amb la 
flauta soprano (nivell avançat). 

• Interpretació de melodies i 
acompanyaments amb 
instruments de placa. 



FRANCES 

1 ESO 

• L’interrogació: que/qui. 

• Present verbo: er/ avoir/être. 

• Nombres : 1 – 100. 

• Artícles :definidos - indefinidos. 

• Frasses afirmatives. Negatives. 

• Lèxic: mesos, setmana, la familia, 
lèxic escolar, les hores. 

• Expressió oral—escrita. 

• Introducció a la formació del 
femeni. 

• Llegir textos adequats al nivell 
amb l'entonació requerida. 

• Escriure textos comprensibles 
relacionats amb els conceptes 
adquirits. 

• Escenificar petits diàlegs i 
presentacions de si mateix 

2 ESO 

• Els articles i les preposicions. 

• L'article partitiu. 

• Present verb:Faire, aller, prendre. 

• Adjectius possessius. 

• Preposicions de lloc. 

• Lèxic: Esports, oci, la ciutat, 
l'alimentació, el clima, la casa 
i els objectes de l'habitació. 

• Expressió oral—escrita. 

• Introducció a la formació del 
plural 

• Continguts mínims de 1 ESO. 

• Llegir textos adequats al nivell 
amb l'entonació requerida. 

• Escriure textos comprensibles 
relacionats amb els conceptes 
adquirits. 

• Escenificar petits diàlegs i 
presentacions de si mateix 

3 ESO 

• Imperatiu. 

• Futur pròxim. 

• La interrogació. 

• El pronom “EN” 

• Els demostratius. 

• Les preposicions de lloc. 

• La comparació. 

• Present de verb: choisir, mettre 

• El Passé Composé. (avoir) 

• Escenificació de diàlegs. 

• Lèxic: gustos, llocs turístics, roba 
,la salut. 

• La formació del femení i plural. 

• Expressió oral—escrita. 

• Saber respondre a textos orals. 

• Llegir textos adequats al nivell 
amb l'entonació requerida. 

• Escriure textos comprensibles 
relacionats amb els conceptes 
adquirits.. 

• Escriure i respondre a correus 
formals i informals. 

4 ESO 

• Connectors bàsics. • Lèxic: les opinions, a televisió,les 
invitacions, les tasques 



• La negació. 

• Els verbs pronominals 
(prs,passat). 

• El pronom ”I”. 

• Verbs: pouvoir, savoir, vouloir. 

• Jouer à, du..... 

• Preposicions: à, en, de.. 

• Introducció als pronoms 
personals. 

• Escenificació de diàlegs. 

domèstiques i quotidianes. Els 
mitjans de transport. 

• Expressió oral—escrita. 

• Saber respondre a textos orals. 

• Llegir textos adequats al nivell 
amb l'entonació requerida. 

• Escriure textos comprensibles 
relacionats amb els conceptes 
adquirits. 

• Escriure i respondre a correus 
formals i informals. 



TECNOLOGIA 

1 ESO 

• La tecnologia i la resolució de problemes: La tecnologia i la resolució de 
problemes. El mètode de projectes. El disseny d'objectes. La construcció 
d'objectes. La planificació del treball. 

• La comunicació d'idees: La comunicació d'idees. Els documents. Suports 
i instruments de dibuix. Esbossos i croquis. 

• Els materials: Materials i matèries primeres. Les propietats dels 
materials. L'elecció de materials. El paper. 

• L'ordinador com a eina de treball: Procés de textos. Word. Dibuix i 
disseny. Paint.Enciclopèdies multimèdia. Programes d'autoaprenentatge. 
Jocs i simuladors. 

• La fusta: Obtenció i propietats. Tipus de fusta. Fabricació amb fusta: 
Cort i arrencada d'encenall. Fabricació amb fusta: Unions i acabats. 
Fabricació industrial amb fusta. 

• Estructures: Les estructures. Elements resistents i esforços que 
suporten. Perfils i triangulació d'estructures. Ponts. 

• Circuits elèctrics: El corrent elèctric. Els circuits elèctrics. Receptors 
elèctrics. Elements de maniobra i control. 

• L'ordinador i els seus components: Com funciona un ordinador. 
Dispositius d'entrada i d'eixida. Sistema operatiu Treball en Windows. 
Treball amb finestres. Navegador d'internet. Operacions amb el 
navegador. 

3 ESO 

• La resolució de problemes tècnics: Les fases del procés tecnològic. La 
cerca d'informació. El disseny de solucions. La representació d'objectes. 
La planificació del treball. La construcció d'objectes. 

• Tecnologia i Medi ambient: Els límits al creixement. Els recursos. Els 
embornals. Contaminació. Desenvolupament sostenible. Tecnologies 
correctores 

• Materials d'ús tècnic. Els plàstics: Els polímers i els plàstics. Tipus i 
aplicacions dels plàstics. Fabricació industrial amb plàstics. Els materials 
tèxtils. Materials pétreos i materials ceràmics. 

• L'energia elèctrica: El corrent elèctric. Generació de corrent altern. 
Centrals elèctriques. Aprofitament de l'energia eòlica i solar. El transport 
del corrent elèctric. 

• Bases de dades: Què és una base de dades. Taules. Manteniment de 
dades. Localitzar i imprimir dades. Consultes. Formularis i informes. 

• Circuits elèctrics i electrònics: Magnituds elèctriques. Mesures en corrent 
continu. Circuit serie i paral�lel Operadors: condensadors, díodes, relés. 
Muntatges electrònics. 

• Automatismes, Màquines automàtiques i Robots: Automatismes. Relés. 



Programadors. Sistemes decontrol. Robots. 

• Tecnologies de la comunicació: Ondas. L'espai radioelèctric. El so. El 
telèfon. La ràdio. La llum La televisió. 

• Programació i arquitectura dels ordinadors: L'ordinador. Memòria. 
Sistema d'emmagatzematge. Altres dispositius d'emmagatzematge. 
Programari. Programació. Programes. Bases de dades 

4 ESO 

• El disseny d'objectes: Factors que s'han de considerar en el disseny de 
productes. El disseny i els materials. Dibuix assistit per ordinador. (CAD) 
Dibuix en dues dimensions. Dibuix en perspectiva. 

• L'ordinador com a mitjà de comunicació. Internet: El correu electrònic. El 
correu web. Xarrades en línia (xats). Xarxes socials. 

• Creació de pàgines web: Documents HTML. Microsoft FrontPage Creació 
d'una pàgina web.Taules. Imatges en les pàgines web Enllaços o 
hipervínculs Publicar un lloc web 

• Full de càlcul: Fórmules. Funcions. Gràfics. Aplicacions del full de càlcul. 

• Instal�lacions en l'habitatge: La distribució del corrent elèctric. Els 
circuits de l'habitatge. Instal�lacions elèctriques. Seguretat en el maneig 
de corrents elèctrics. Instal�lació hidràulica. Calefacció i aigua calenta. 

• Robòtica: Components d'un robot. Sensors. Accionaments. Llenguatges 
de control de robots. 

• Sistemes de Control: Senyals analògics i senyals digitals. Adquisició de 
dades. L'ordinador com a instrument de mesura. Dispositius d'entrada, 
procés i eixida Targetes de control. Programació  Diagrames de flux. 

• Tecnologia, Ciència i Societat: Fites fonamentals del desenvolupament 
tecnològic. Impacte social del desenvolupament tecnològic. 

• Xarxes de Comunicació: Comunicació sense fil. Comunicació via satèl�lit. 
Telefonia mòbil. Xarxes d'ordinadors. Grans xarxes de comunicació de 
dades. 



Religió 

1 ESO 

• L'ésser humà primitiu enfront del mitjà, la mort i el més enllà. El sentit 
dels cultes funeraris i els ritus sacrificials. 

• Els relats mítics sobre l'home i Déu en les religions ja desaparegudes: 
Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma. 

• La multiplicitat de déus en l'Hinduisme. El sentit sacral de la vida i la 
presència de Déu. 

• Déu Pare creador, misericordiós i provident. Concepció cristiana de la 
vida. Ordenació de l'activitat humana al ben de la creació. 

• L'ésser humà creat per Déu. Unitat cos i esperit. L'home fill de Déu. 

• L'home trenca amb Déu pel pecat. La seua rectificació i perfeccionament 
en Crist. El dolor i la mort. 

• Déu es revela en Jesucrist. La salvació i la redempció de Jesucrist. La 
resurrecció i la vida eterna. 

• Sentit dels noms de Crist al Nou Testament:Fill de Déu, Mesías, Senyor. 

• Regne de Déu i Església. Significat, realització i transcendència. 

• Les Benaurances, anunci gojós de Déu i el seu regnat. Seguiment i 
identificació amb Jesucrist. 

• La vida com a projecte personal. La dignitat de la persona. La persona 
humana principal preocupació de l'Església. La moral de l'amor. 

• Sentit i finalitat bàsica de la sexualitat. Valor integrador de la sexualitat 
com a do de Déu. Respecte i valoració de tots dos sexes. 

• El sagrament del Matrimoni. 

• La moralitat dels actes en el Cristianisme, i la relació amb la proposta 
moral del Budisme (la felicitat) i de l'Islam (valor moral de les obres). 

•  La Mare de Déu. 

2 ESO 

• El fenomen religiós i el seu llenguatge. La cerca de Déu i la seua expressió 
religiosa, històrica, cultural i social. 

• L'experiència religiosa com a realitat antropològica. El sentit de la 
transcendència. Les grans preguntes de l'home on es *enraíza el religiós. 

• La plenitud de l'experiència religiosa: la trobada de l'home amb Déu. El 
cristianisme i la revelació de Déu en els esdeveniments i paraules 
testimoniats per la Sagrada Escriptura. 

• El mal i el pecat. La ruptura de l'home amb Déu. Les mediacions 

• Jesucrist, vertader Déu i vertader home. 

• Jesucrist revela a l'home el seu origen, la seua condició i la seua 
destinació com a fill de Déu. 



• La confessió de fe en l'Encarnació, Mort i Resurrecció de Jesús en les 
primeres comunitats cristianes. La presència de María en el Misteri de 
Crist. 

• La presència viva de Déu en l'Església, sagrament universal de salvació. 
L'Església continua l'obra de Jesucrist, animada per l'Esperit Sant. 

• La fe i el seguiment. La santedat com a meta de tot cristià. 

• Origen, finalitat i sentit dels sagraments del Baptisme, la Reconciliació, 
l'Eucaristia i la Unció dels malalts. 

• La litúrgia . Origen i actualitat. El valor de l'oració. 

• Moral de les relacions de l'home amb Déu: 1, 2 i 3er manaments. 

• Moral . La seua presència en els mitjans de comunicació. 

• Valoració de les aportacions d'altres religions. 

3 ESO 

• El projecte de Déu sobre l'home segons el Judaisme, el Cristianisme i 
l'Islam. 

• La revelació progressiva de Déu en el poble d'Israel. El Judaisme. 

• Fuentes de la revelació de Déu: Escriptura, Tradició i Magisteri. 

• Elements bàsics d'interpretació de la Bíblia. Gèneres literaris. Els llibres de 
l'Antic Testament i del Nou Testament: divisió, descripció i autors. 

• Déu, misteri de comunió: la Trinitat. Fonamentació bíblica i formació de la 
doctrina trinitaria. 

• Anàlisi de les fonts (fesols, romanes i cristianes) sobre la vida de Jesús i 
el seu temps. La historicitat dels Evangelis. Jesucrist vertader Déu i 
vertader home. 

• Jesucrist convoca i congrega a la comunitat dels seus deixebles. 
L'Església, Misteri de comunió. L'Esperit Sant força i vida dels creients. 

• L'Església, Poble de Déu. La missió de l'Església: catolicitat i caràcter 
missioner. Els sagraments de la Confirmació i l'Ordre sacerdotal. 

• Raons per a creure i actituds dels creients. Les benaurances 

• Fonaments de la dimensió moral de la persona. La consciència moral. La 
relació amb Déu i amb els germans. Llibertat i cerca voluntària del ben. 

• Moral de la vida humana i problemàtica actual: manipulació genètica, 
avortament, eutanàsia, legítima defensa, pena de mort, drogues i 
alcoholisme. 

• L'Església primitiva en els Fets dels Apòstols. La seua implantació en els 
segles II i III. L'Església domèstica. Primeres persecucions. Ministeris en 
les primeres comunitats. 

• Primer art cristià: el Bon Pastor, les catacumbes, símbols cristians de les 
comunitats apostòliques. 

• La influència de les religions monoteistes en la configuració de la història i 
cultura espanyola. Presència d'alguns elements artístics. 



• María, realització de l'esperança. 

• La vinguda del Senyor, el judici i la vida eterna. 

4 ESO 

• La presència i realització de l'Església al llarg de la història. 

• La vida de les primeres comunitats. 

• Final de la vigència del paganisme i extensió del cristianisme en l'Imperi 
Romano. Constantino i l'Edicte de Milà. Sant Jerónimo i Sant Agustín. 
Concilis d’Éfeso i Calcedonia. Algunes desviacions doctrinals. Diàleg fe-
cultura en els primers segles. 

• La cultura cristiana antiga. La basílica paleocristiana. «Les Confessions» 
de Sant Agustín. 

•  L’evangelització d'Europa. El monacato: la regla benedictina. Mahoma: el  
messianisme islàmic i la disputa iconoclasta. III Concili de Toledo. Sant 
Isidoro. Carlemany i l'Europa cristiana. Fundació dels Estats Pontificis.  

• El Cristianisme Renaixement i Barroc. 

• L’esglèsia al món contemporani. 

• Modernitat i renovació. 

• La religió cristiana en l'Espanya musulmana. El ritu mossàrab. 

•  Les basíliques visigòtiques i romàniques: arquitectura, escultura i pintura. 

• Comunicació i creació virtual d’opinió. 



Matemàtiques 

1 ESO 

• Operacions bàsiques amb els nombres naturals. 

• Potències d'exponent natural. 

• Operacions amb potències: producte i quocient de potències de la 
mateixa base i potència d'una potència. 

• Criteris de divisibilitat. 

• Càlcul dels divisors d'un nombre. 

• Màxim comú divisor i mínim comú múltiple. 

• Interpretacions d'una fracció. 

• Reducció de fraccions a comú denominador. 

• Operacions amb fraccions. 

• Part sencera i decimal d'un nombre decimal. 

• Operacions amb nombres decimals. Arrodoniment i truncament. 

• Nombres enters positius i negatius. 

• Operacions amb nombres enters. 

• Llenguatge numèric i algebraic. 

• Expressió algebraica. Valor numèric. 

• Monomis. Coeficient i part literal. Monomis semblants. Suma i resta. 

• Resolució d'equacions de primer grau. Resolució de problemes mitjançant 
equacions. 

• Magnituds. Unitats de longitud, capacitat, massa, superfície i volum. 

• Raó entre dos nombres. Proporcions. 

• Magnituds directament proporcionals, inversament proporcionals. 
Percentatges. 

• Recta, semirecta i segment. Posicions de dues rectes en el plànol. 

• Tipus d'angles i relacions entre ells. 

• Unitats de mesura d'angles. Sistema sexagesimal. Suma i resta. 

• Polígon. Tipus de polígons. 

• Triangles: classificació. Elements d'un triangle. Teorema de Pitàgores. 

• Quadrilàters: classificació. Paral�lelograms: propietats. 

• Perímetre i Àrea d'un polígon. 

• Àrea del cercle i del sector circular. 

• Coordenades cartesianes. Interpretació de gràfiques. 

• Taules i expressió algebraica d'una funció. Representació gràfica de 
funcions. 



2 ESO 

• Potències de nombres enters amb exponent natural. 

•  Operacions amb potències. Utilització de la notació científica per a 
representar nombres grans. 

• Quadrats perfectes. Arrels quadrades. 

• Relacions entre fraccions, decimals i percentatges. 

• Ús d'aquestes relacions per a elaborar estratègies de càlcul pràctic amb 
percentatges. 

• Raó de proporcionalitat.Proporcionalitat directa i inversa. 

• Augments i disminucions percentuals. 

• El llenguatge algebraic per a generalitzar propietats i simbolitzar 
relacions. 

• Obtenció del valor numèric d'una expressió algebraica. 

• Significat de les equacions i de les solucions d'una equació. 

• Resolució d'equacions de primer grau. 

• Utilització de les equacions per a la resolució de problemes. 

• La semblança.Proporcionalitat de segments. 

• Utilització dels teoremes de Tales i Pitàgores. 

• Poliedres i cossos de revolució. 

• Volums de cossos geomètrics. 

• Descripció local i global de fenòmens presentats de forma gràfica. 

• Aportacions de l'estudi gràfic a l'anàlisi d'una situació: creixement i 
decreixement. Continuïtat i discontinuïtat. Corts amb els eixos. Màxims i 
mínims relatius. 

• Representació gràfica d'una situació que ve donada a partir d'una taula de 
valors, d'un enunciat o d'una expressió algebraica senzilla. 

• Interpretació de les gràfiques com a relació entre dues magnituds. 

• Diferents formes de recollida d'informació. Organització de les dades en 
taules. Freqüències absolutes i relatives, ordinàries i acumulades. 

• Diagrames estadístics. Anàlisi dels aspectes més destacables dels gràfics. 

• Mesures de centralització: mitjana, mitjana i moda. 

• Utilització de la mitjana, la mitjana i la moda per a realitzar comparacions 
i valoracions. 

3 ESO 

• nterpretacions d'una fracció. Fraccions equivalents. Fracció irreductible. 

• Suma, resta, multiplicació i divisió de fraccions. 

• Nombre decimal exacte, periòdic pur i periòdic mixt. Nombre racional. 



• Potències de nombres racionals. Propietats. 

• Notació científica. Operacions. 

• Nombres irracionals. Nombres reals. 

• Monomis. Operacions. Polinomis: grau, terme independent i coeficients. 

• Operacions amb polinomis. Igualtats notables. 

• Identitat i equació.Incògnites, coeficients, membres, termes i grau. 

• Equacions de primer i segon grau. 

• Equació lineal amb dues incògnites. 

• Sistema de dues equacions amb dues incògnites. 

• Resolució d'un sistema d'equacions. Mètodes. 

• Magnituds directament i inversament proporcionals. 

•  Percentatges. 

• Llocs geomètrics. 

• Punts i rectes notables d'un triangle. Teorema de Pitàgores. 

• Àrea de polígons i figures circulars. 

• Poliedres. Poliedres regulars. Prismes i piràmides. 

• Cossos redons. Figures esfèriques. 

• Àrees i volums de cossos geomètrics. 

• Relació funcional. Variable independent i variable depenent. 

• Domini i recorregut d'una funció. 

• Funció contínua i funció discontínua. 

• Funció creixent i funció decreixent. Màxims i mínims. 

• Funció lineal, i = *mx. Funció afí, i = mx + n. 

• Població, mostra, individu i grandària de la mostra. 

• Variables estadístiques. Tipus. 

• Mitjana, mitjana i moda. 

• Recorregut, desviació mitjana, variància, desviació típica i coeficient de 
variació. 

• Espai mostral. 

• Succés elemental i succés compost. 

• Probabilitat d'un succés. 

• Regla de Laplace. 

4 ESO A 

• Interpretació i utilització dels nombres i les operacions en diferents 
contextos, triant la notació i precisió més adequades en cada cas. 

• Proporcionalitat directa i inversa. Aplicació a la resolució de problemes de 



la vida quotidiana. 

• Els percentatges en l'economia. Augments i disminucions percentuals. 
Percentatges successius. 

• Intervals. Significat i diferents formes d'expressar un interval. 

• Representació de nombres en la recta numèrica. 

• Maneig d'expressions literals per a l'obtenció de valors concrets en 
fórmules i equacions en diferents contextos. 

• Resolució gràfica i algebraica dels sistemes d'equacions. Resolució de 
problemes quotidians i d'altres àrees de coneixement mitjançant 
equacions i sistemes. 

• Resolució d'altres tipus d'equacions mitjançant assaig-error o a partir de 
mètodes gràfics amb ajuda dels mitjans tecnològics. 

• Aplicació de la semblança de triangles i el teorema de Pitàgores per a 
l'obtenció indirecta de mesures. 

• Resolució de problemes geomètrics freqüents en la vida quotidiana. 

• Utilització d'altres coneixements geomètrics en la resolució de problemes 
del món físic: mesura i càlcul de longituds, àrees, volums, etc. 

• Interpretació d'un fenomen descrit mitjançant un enunciat, taula, gràfica 
o expressió analítica. Anàlisi de resultats. 

• La taxa de variació mitjana com a mesura de la variació d'una funció en 
un interval. Anàlisi de diferents formes de creixement en taules, gràfiques 
i enunciats verbals. 

• Estudi i utilització d'altres models funcionals no lineals: exponencial i 
quadràtica. Utilització de tecnologies de la informació per a la seua 
anàlisi. 

• Identificació de les fases i tasques d'un estudi estadístic a partir de 
situacions concretes properes a l'alumnat. 

• Anàlisi elemental de la representativitat de les mostres estadístiques. 

• Gràfiques estadístiques: gràfiques múltiples, diagrames de caixa. Ús del 
full de càlcul. 

• Utilització de les mesures de centralització i dispersió per a realitzar 
comparacions i valoracions. 

• Experiències compostes. Utilització de taules de contingència i diagrames 
d'arbre per al recompte de casos i l'assignació de probabilitats. 

• Utilització del vocabulari adequat per a descriure i quantificar situacions 
relacionades amb l'atzar. 

4 ESO B 

• Reconeixement de nombres que no poden expressar-se en forma de 
fracció. Nombres irracionals. 

• Representació de nombres en la recta real. Intervals. Significat i diferents 
formes d'expressar un interval. 

• Interpretació i ús dels nombres reals en diferents contextos triant la 



notació i aproximació adequades en cada cas. 

• Expressió d'arrels en forma de potència. Radicals equivalents. Comparació 
i simplificació de radicals. 

• Utilització de la jerarquia i propietats de les operacions per a realitzar 
càlculs amb potències d'exponent sencer i fraccionari i radicals senzills. 

• Utilització de la calculadora per a realitzar operacions amb qualsevol tipus 
d'expressió numèrica. Càlculs aproximats. Reconeixement de situacions 
que requerisquen l'expressió de resultats en forma radical. 

• Maneig d'expressions literals. Utilització d'igualtats notables. 

• Resolució gràfica i algebraica dels sistemes d'equacions. Resolució de 
problemes quotidians i d'altres àrees de coneixement mitjançant 
equacions i sistemes. 

• Resolució d'altres tipus d'equacions mitjançant assaig-error o a partir de 
mètodes gràfics amb ajuda dels mitjans tecnològics. 

• Resolució d'inequacions. Interpretació gràfica. 

• Plantejar i resoldre problemes en contextos utilitzant inequacions. 

• Raons trigonomètriques. Relacions entre dobles eles. Relacions mètriques 
en els triangles. 

• Ús de la calculadora per al càlcul d'angles i raons trigonomètriques. 

• Aplicació dels coneixements geomètrics a la resolució de problemes 
mètrics en el món físic: mesura de longituds, àrees i volums. 

• Raó entre longituds, àrees i volums de cossos semblants. 

• Interpretació d'un fenomen descrit mitjançant un enunciat, taula, gràfica 
o expressió analítica. Anàlisi de resultats. 

• La taxa de variació mitjana com a mesura de la variació d'una funció en 
un interval. Anàlisi de creixement en taules, gràfiques i enunciats verbals. 

• Funcions definides a trossos. A prop i interpretació de situacions reals. 

• Reconeixer altres models funcionals: funció quadràtica, proporcionalitat 
inversa, exponencial i logarítmica. Aplicacions a contextos reals. 

• Ús de les TIC en la representació, simulació i anàlisi gràfica. 

• Identificació dels fases i tasques d'un estudi estadístic. 

• Anàlisi elemental de la representativitat dels mostres estadístiques. 

• Gràfiques estadístiques: gràfiques múltiples, diagrames de caixa. Anàlisi 
crítica de taules i gràfiques als mitjans de comunicació. Detecció d’erros. 

• Representativitat d'una distribució per la seua mitjana i desviació típica o 
per altres mesures davant la presència de descentralitzacions, asimetries 
i valors atípics. Valoració de la millor representativitat en funció de 
l'existència o no de valors atípics. Utilització dels mesures de 
centralització i dispersió per a realitzar comparacions i valoracions. 

• Experiències compostes. Utilització de taules de contingència i diagrames 
d'arbre i l'assignació de probabilitats. Probabilitat condicionada. 

• Vocabulari per descriure i quantificar situacions relacionades amb l'atzar. 



Valencià 

1 ESO  

• Comunicació: Elements de la comunicació.Comprensió i producció de 
texts pertanyents als tipologies textuals narrativa i conversacional. 

• Llengua i societat: La variació lingüística. Usos formals i informals de la 
llengua. Els usos discriminatoris de la llengua. 

• Coneixement de la llengua. 

• Fonètica i ortografia: Sons i grafies. L'alfabet i els dígrafs. Nocions 
bàsiques d'accentuació i puntuació. L'apòstrof. 

• Morfosintaxi: Classes de paraules. Els determinants. El gènere i el nom. 
Estructura de l'oració simple. La concordança. 

• Lèxic: Estructura de la paraula. Vulgarismes i barbarismes. 

• Text: Els propietats textuals en la narració, la descripció i la conversació 
(I) 

• Educació literària: Introducció als gèneres literaris a través de la lectura 
de fragments representatius. 

• Anàlisi dels seus trets més aracterístics. El llenguatge literari. Recursos 
lingüístics més importants. 

• Tecniques de treball : Iniciació a l'ús del diccionari, els enciclopèdies i 
altres obres de consulta.Tècniques de treball (I). Anàlisi (lectura i 
anotacions). Síntesi (esquemes, resums). 

2 ESO  

• Comunicació: Elements de la comunicació. Funcions del llenguatge 
Comprensió i producció de texts pertanyents als tipologies textuals 
:expositius, argumentatius 

• Llengua i societat: La variació lingüística. Usos formals i informals de la 
llengua. Els usos discriminatoris de la llengua. 

• Coneixement de la llengua. 

• Fonètica i ortografia: L'apòstrof. – Estructura de la paraula: fonema, 
lexema i morfema. L’alfabet. L’apòstrof. Els dígrafs. La síl�laba. Els 
diftongs. El hiat; valors d'i/o; separació sil�làbica El sistema vocàlic; 
síl�laba tònica i síl�laba àtona; l’accentuació. Els signes de puntuació. Els 
consonants: concepte i classificació. Els determinants numerals. Els 
consonants oclusives. 

• Gramàtica: Els morfemes derivatius: els prefixos i infixos. Els 
determinants possessius, els interrogatius i els exclamatiu Classes de 
paraules: substantiu, article, pronom i adjectiu. El morfema de gènere. 
El nom: la formació del plural. Els morfemes derivatius: els sufixos. Els 
determinants indefinits i els quantitatius L’oració simple: subjecte i 
predicat. El Sintagma Nominal: constituents. Els morfemes del verb.  

• Lèxic: Lèxic dels vehicles. Discriminació lingüística . Expressions i frases 
fetes. Lèxic dels mobles i elements de la casa. Lèxic de la roba,del cos 



,dels plantes,arbres i flors Lèxic de la descripció de persones. Lèxic dels 
èpoques de l’any. 

• Text: El text descriptiu : informació jerarquitzada.el text conversacional. 

• Educació literària: La narració. El teatre. La novella�la. El conte popular: 
els contes meravellosos. El conte popular: els rondalles 

• Tecniques de treball : Introducció als gèneres literaris a través de la 
lectura de fragments representatius. 

• Anàlisi dels seus trets més característics. El llenguatge literari. Recursos 
lingüístics més importants: El subratllat i els fitxes i L’esquema 

3 ESO  

• Comunicació: Elements de la comunicació:El context. L'expressió dels 
sentiments. Comprensió i producció de texts de diferents tipologies 
textuals orals i escrits: L'exposició, la conversa, ,el debat,l’argumentació 

• Llengua i societat: La variació lingüística. Usos formals i informals de la 
llengua. Els usos discriminatoris de la llengua. 

• Coneixement de la llengua. 

• Fonètica i ortografia: Sons i grafies. L'alfabet i els dígrafs. Nocions de 
gramàtica: accentuació i dièresi, puntuació, diftongs. L'apòstrof i la 
contracció. Diftongs i Hiats. Determinants demostratius i possessius 

• Morfosintaxi: Classes de paraules. Els determinants. El gènere i el nom. 
Estructura de l'oració simple. La concordança Principals problemes 
sintàctics i morfològics Els relatius. Combinació de pronoms personals 
àtons 

• Lèxic: Estructura de la paraula. Vulgarismes i barbarismes. Els préstecs 
innecessaris. Sinonímia, antonímia, polisèmia, famílies lèxiques ,sentit 
original i figurat dels paraules 

• Text: Propietats textuals en la narració, la descripció i la conversació (I). 

• Educació literària: Introducció als gèneres literaris a través de la lectura 
de fragments representatius. 

• Anàlisi dels seus trets més característics. 

• Tecniques de treball: Escriptura d'una carta íntima. La narració oral de 
contes i anècdotes. La creació i l’escriptura de relats breus. La 
construcció del personatge de ficció. 

4 ESO  

• Comunicació: Els mitjans de comunicació: la premsa, la ràdio i la 
televisió (gèneres argumentatius)Comprensió i producció de texts 
pertanyents a diferents tipologies textuals orals i escrites: L'exposició, 
l’argumentació (l’informe, l’acta, la instància..) 

• Llengua i societat: La variació lingüística. Usos formals i informals de la 
llengua. Els usosdiscriminatoris de la llengua. 

• Coneixement de la llengua. 



• Fonètica i ortografia: Sons i grafies. L'alfabet i els dígrafs. Nocions 
bàsiques de gramàtica: accentuació i la dièresi, puntuació, diftongs. 
L'apòstrof i la contracció. Els diftongs i els hiats. Elsdeterminants 
demostratius i possessius. 

• Morfosintaxi: Classes de paraules. Els determinants. El gènere i el 
nombre. Estructura de l'oració simple i composta. La concordança i 
l’ordre.Els complements Principals problemes sintàctics i morfològics Els 
relatius Combinació de pronoms personals àtons (II) 

• Lèxic: Estructura de la paraula.Vulgarismes i barbarismes. Els préstecs 
innecessaris. Sinonímia, antonímia, polisèmia, famílies lèxiques ,sentit 
original i figurat de les paraules.Recursos retòrics La hiponímia i la 
hiperonímia 

• Text: Les propietats textuals en la narració, la descripció i la conversació 
(I). 

• Educació literària: Introducció als gèneres literaris a través de la lectura 
de fragments representatius.Anàlisi dels seus trets més característics. 
Lectura, recitació i interpretació d’obres d’autors del segle XX .Anàlisi 
dels textos. 

• Tècniques de treball : Tècniques per a cercar informació en suports 
tradicionals (fitxes, biblioteques,etc.) i en nous suports (CD-ROM, DVD, 
internet, etc.) Presentació de la informació. Tractamentinformàtic de 
textos: Utilització de les biblioteques (del centre, de l’entorn i virtuals) i 
de les tecnologiesde la informació i la comunicació de manera autònoma 
per a la localització, la selecció i l’organització d’informació. 



Castellano 

1 ESO 

• Expresarse oral y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

• Desarrollar la comprensión de textos orales y escritos. 

• Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la 
vida cotidiana y de los medios de comunicación. 

• Reconocer e interpretar textos literarios. 

• Relacionar la literatura con otras manifestaciones artísticas. 

• Entender el concepto de lengua como código verbal. 

• Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España. 

• Entender la noción de variedad diafásica o registro. 

• Distinguir rasgos propios de los registros coloquial y formal. 

• Identificar las peculiaridades del alfabeto español. 

• Reconocer el uso figurado del lenguaje. 

• Distinguir las figuras literarias. 

• Reconocer los rasgos morfológicos de las categorías gramaticales. 

• Producir textos de carácter literario por medio de pautas. 

• Comprender textos literarios de los diferentes géneros. 

• Aplicar las normas de ortografía y acentuación. 

• Comprender la tipología textual e identificar su estructura. 

• Producir diferentes tipos de textos orales y escritos. 

• Conocer los principales procedimientos de formación de palabras. 

• Conocer los principales fenómenos métricos y los tipos de estrofas. 

• Clasificar oraciones según la actitud del hablante. 

• Justificar la coherencia de un texto. 

• Localizar los principales mecanismos de cohesión en un texto. 

• Conocer y utilizar los principales conectores. 

2 ESO 

• Expresarse oral y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

• Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

• Conocer distintos tipos de texto según su ámbito de uso. 

• Reconocer textos literarios. 

• Identificar los elementos que intervienen en la comunicación 

• Emplear con pertinencia los registros formal y coloquial. 

• Utilizar de forma adecuada los registros oral y escrito. 



• Aplicar correctamente las reglas generales de acentuación. 

• Producir textos escritos a partir de pautas. 

• Conocer y distinguir los principales recursos del lenguaje figurado. 

• Distinguir las distintas categorías gramaticales. 

• Conocer los principales géneros literarios y sus elementos principales. 

• Utilizar correctamente las reglas ortográficas. 

• Reconocer y caracterizar los diferentes tipos de textos. 

• Producir textos diferentes a partir de pautas. 

• Distinguir e identificar los distintos tipos de sintagmas. 

• Identificar los diferentes complementos oracionales. 

• Análisis métrico de un poema e identificar el tipo de estrofa y la rima. 

• Realizar el análisis sintáctico de oraciones simples. 

• Diferentes clases de oraciones según su estructura sintáctica. 

• Comprender las nociones de polisemia y homonimia. 

• Conocer los conceptos de sinonimia y antonimia. 

• Principales procedimientos de cohesión textual. Conectores más útiles. 

3 ESO 

• Comprender y distinguir distintos tipos de textos, atendiendo a la 
finalidad y a la situación comunicativa de los mismos. Identificar su 
estructura: tema, ideas principales y secundarias. 

• Redactar con la debida corrección expresiva y ortográfica una reflexión 
sobre un tema propuesto, ajustándose también a las normas 
elementales de coherencia y cohesión. 

• Identificar el género al que pertenece un texto literario, reconocer los 
elementos estructurales básicos, los recursos lingüísticos, emitir un juicio 
crítico y utilizar esos conocimientos en producir sus textos literarios. 

• Conocer las obras, los autores y los movimientos principales de la 
historia de la literatura española de la Edad Media, el Renacimiento y el 
Barroco y relacionarlos con su contexto histórico, social y cultural. 

• Segmentar razonadamente una palabra en monemas y clasificarlos. 
Identificar palabras simples, derivadas y compuestas. Formar palabras 
derivadas y compuestas a partir de palabras simples. 

• Reconocer y manejar las diferentes categorías y accidentes gramaticales 

• Dominar el análisis sintáctico de la oración simple en todos sus 
elementos, diferenciar los tipos de sintagmas y sus funciones sintácticas. 

4 ESO 

• Comprender y distinguir distintos tipos de textos, atendiendo a su 
finalidad y a su situación comunicativa 

• Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema. 



Identificar su estructura: tema, ideas principales y secundarias. 

• Redactar con la debida corrección expresiva y ortográfica una reflexión 
sobre un tema propuesto, ajustándose también a las normas 
elementales de coherencia y cohesión. 

• Identificar el género al que pertenece un texto literario, reconocer los 
elementos estructurales básicos, los recursos lingüísticos, emitir un juicio 
crítico y utilizar esos conocimientos en la producción propia de textos 
literarios. 

• Conocer las obras, los autores y los movimientos principales de la 
historia de la literatura española de los siglos XIX y XX, y relacionarlos 
con el contexto histórico, social y cultural en que aparecen. 

• Segmentar razonadamente una palabra en monemas y clasificarlos. 
Identificar palabras derivadas, compuestas, parasintéticas y acrónimos. 
Formar palabras derivadas, compuestas y parasintéticas a partir de 
palabras simples. 

• Reconocer y manejar correctamente las diferentes categorías 
gramaticales y dominar el análisis sintáctico de la oración compuesta 
(tanto por coordinación como por subordinación) en todos sus 
elementos. 

• Identificar las variedades dialectales del castellano actual así como 
conocer la realidad plurilingüe de España. 

•  Distinguir los rasgos lingüísticos propios de diversos usos geográficos, 
sociales y estilísticos de la lengua. 



Anglés 

1 ESO 

Estructures Gramaticals Vocabulari 

• To be: present simple 

• Personal pronouns 

• Possessives 

• The plural of nouns 

• The articles 

• Demonstratives 

• Some/any 

• Simple present 

• Adverbs of frequency 

• Prepositions 

• Have got 

• Present continuous 

• Imperatives 

• Parts of the body 

• Days of the week 

• The family 

• The weather 

• Food and drink 

• Sports 

• E-mails 

• Directions 

• School subjects 

• Plans Countable/uncountable 
nouns 

• To be: past simple 

• Past simple 

2 ESO 

• Be present simple 

• Have got 

• There’s / There are 

• Present simple 

• Question words 

• Adverbs of frequency 

• Object pronouns 

• Present Continuous/for future 

• Can / can’t 

• Comparatives / Superlatives 

• Past simple 

• Could / couldn’t 

• Prepositions of movement 

• Past Continuous 

• Countable and uncountable 

• Some / any 

• How much / how many 

• Body 

• Family 

• Objects 

• Activities 

• Sports 

• Instruments 

• Clothes 

• Adjectives 

• Jobs 

• Transport 

• Parts of a house 

• The natural world 

• Wildlife 

• Places to go 

• Food and drink 

• Computers/Computer studi 

• Future time expressions 



• Should / shouldn’t 

• Going to 

• Must/mustn’t 

• Will 

3 ESO 

• Be and Have got 

• Can 

• Present Continuous/Simple 

• Adverbs of frequency 

• Present tense contrast 

• Past Simple 

• Could/Couldn’t 

• Time expressions 

• Was/Were 

• Past Continuous 

• Adverbs 

• Have to 

• Some and Any 

• Much, Many, A lot 

• Comparative and Superlative 

• Too and Enough 

• Present Perfect/ Passive 

• For and Since 

• Hobbies and Interests 

• Adjs to describe feelings 

• Verb + noun 

• Shops 

• Two-word nouns 

• Housework 

• Make and Do 

• Personality adjectives 

• Negative prefixes 

• Adventure sports 

• Get 

• Making films 

• False friends 

• Action verbs/Phrasal verbs 

• Food 

• How long…? 

• Will 

• First Conditional 

4 ESO 

• Present simple & continuous 

• Past simple 

• Will 

• First condicional, Second 
conditional 

• Comparatives 

• Superlatives 

• Past continuous 

• Present perfect 

• Should 

• Passive: present and past 

• Relative clauses 

• Extreme adjectives 

• The senses 

• Relationships and dating 

• Jobs 

• Suffixes 

• Verb plus noun 

• Money 

• Word families 

• Materials 

• Adjective + preposition 

• Gestures 

• Verb + preposition 

• Going to 



3.3 Distribució horaria setmanal entre las matèries d’optativitat 

Tenint en compte aquestes premisses, i l’ORDE de 27 de maig de 2008, 
de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en 
l’educació secundària obligatòria. La decisió, presa des de l'oferta formulada 
pels distints departaments, ha sigut la d'oferir EN LA PREMATRÍCULA les 
matèries optatives següents: 

ORDE de 27 maig 2008 

OPTATIVES 

OFERTA OBLIGATÒRIA 1r 2n 3r 4t 

Segona Llengua Estrangera 2 2 2   

Informàtica 2 2 2   

Optativa Instrumental: Taller Cast. Val. i Mate. 2 2     

Cultura Clássica     2   

Orientació i iniciació professional     2   

Treball monogràfic d’investigació       1 

OFERTA GENERAL         

Taller de Música 2       

Comunicació Audiovisual 2       

Taller de Disseny   2     

Taller de Tecnologies   2     

Teatre     2   

Educació Mediambiental     2   

Taller del geògraf i de l’historiador     2   

Laboratori de Biologia i Geologia     2   

Laboratori de Física i Química     2   

Optativa Instrumental: Taller Cast. Val. i Mate.     2   

Taller de Llengua estrangera     2   

Sector turistic de la Comunitat Valenciana     2   

 



• En la prematrícula s’ofertaran totes les assignatures optativas. 

• En la matrícula s’ofertaràn: 

- Les matèries optatives de oferta obligatòria. 

- Matèries optatives d’oferta general que el centre docents 
puguen augmentar en funció de les seves possibilitats 
organitzatives i dels seus recursos disponibles per a atendre 
adequadament les necessitats i els interessos del seu alumnat, 
amb la incorporació a l’oferta obligada d’alguna de les matèries 
optatives, elegides per l’alumnat en la prematrìcula i que estan 
recollides al quadre d’optatives. 

L’alumnat no podrà estudiar la mateixa optativa en més d’un curs 
d’educació secundària obligatòria, excepte les matèries d’oferta obligada: 
Segona llengua estrangera, Informàtica i Optativa instrumental. 

Criteris d’assignació d’optativa a l’alumnat: Cas que tot l’alumnat 
desitge la matèixa optativa, l’alumnat amb mes nota mitjana triarà primer. 

 

3.4 L’organització de l’opcionalitat i optativitat 

El nombre de grups que es constituïsquen per cursar matèries 
optatives no podrà superar, en cada un dels cursos de l’etapa, el doble dels 
grups constituïts per al desenrotllament de les matèries troncals. 

L’optativitat s’introdueix en el currículum en un moment en què els 
interessos es manifesten de manera ben diferenciada, i perque cada alumne 
puga triar les matèries que responen més a les seues preferències i 
expectatives de futur. De vegades el criteri d’elecció és el de triar aquelles 
matèries de menor dificultat o que requereixen un menor esforç cognitiu. 

L’oferta de matèries optatives i que conformen diferentes itineraris, 
intercanviables entre ells, ha estat prèviament debatuda als Departaments 
Didàctics a proposta de la CCP i posteriorment aprovada en Claustre, i hem 
de dir que és ampla i extensa, i respon a l'objectiu final d’augmentar l’oferta 
i respondre a les opcions personals del nostre alumnat. 

L’oferta es reflecteix a diversos documents però, pel que fa als pares i 
alumnes del Centre, hem elaborat unes guies: un dossier descriptiu de totes 
les optatives i un dossier d’itineraris i possibilitats curriculars amb la seua 
relació amb itineraris post-obligatòris. L'oferta de matèries optatives ha de 
tindre les següents funcions: 

1. Ser una via d'atenció a la diversitat. 

2. Afavorir els aprenentatges globalitzats i funcionals. 

3. Facilitar la transició a la vida activa. 

4. Ampliar l'oferta educativa i les possibilitats d'orientació dins d'ella 



3.5. Programacions didàctiques  

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, disposa en l'article 
6.1 que s'entén per currículum el conjunt d’objectius, competències 
bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació de 
cadascuna dels ensenyaments regulats en aquesta llei.  

Per a afavorir un model de programació didàctica que servisca com a 
referent per al professorat que exerceix la docència en l'ensenyament bàsic, 
l'ordre 45/2011 regula l'estructura de les programacions didàctiques en les 
etapes d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. 

• ORDE 45/2011 de 8 de juny de la Conselleria d'Educació, per la 
que es regula l'estructura de les programacions didàctiques en 
l'ensenyança bàsica. (DOCV 16/06/2011) 

• Criteris i indicadors orientatius per l’elaboració de models oberts de 
programació docent. 

Els Departaments Didàctics elaboraran les programacions de les 
diferents matèries que s’imparteixen en aquesta etapa educativa.  

CRITERIS I INDICADORS ORIENTATIUS PER A L’ELABORACIÓ DE 
MODELS OBERTS DE PROGRAMACIÓ DOCENT 

1 Introducció • ÀREA/MATÈRIA: 
• CURS: 
• JUSTIFICACIÓ: (Enfocament de la Programació 

Didàctica (PD)en l’àmbit de la Concreció Curricular) 
• CONTEXTUALITZACIÓ: (S’ha de relacionar o 

argumentar amb la Concreció Curricular que ha 
elaborat el centre: tipus de centre, d’alumnat...) 

• NORMATIVA VIGENT: (currículum, avaluació, horari, 
etc...) 

2 Objectius • OBJECTIUS GENERALS D’ETAPA/CICLE: (Cal fer 
referència als objetius generals que es treballaran en la 
Progamació Didàctica del Decret de Currículum) 

• OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ÀREA/MATÈRIA:(Cal fer 
referència als objectius de l’àrea o matèria que es 
treballaran 

3 Competències 
Bàsiques 

• Relació de les Competències Bàsiques amb els 
objectius específics de l’àrea/matèria: (Amb la finalitat 
de treballar totes les Competències Bàsiques en la 
Programació didàctica, cal dissenyar una distribució de 
les Competències Bàsiques en el s objectius específics 
de l’àrea/matèria). 

• Relació de les Competències Bàsiques en els criteris 
d’avaluació: (S’han de relacionar les Competències 
Bàsiques amb els criteris d’avaluació a què fan 
referència els decrets de currículum per a cada 
àrea/matèria 

4 Continguts • ESTRUCTURA: (Descriure els continguts del decret de 
currículum de l’etapa corresponent que es treballar an 
en la Programació Didàctica) 



• CLASSIFICACIÓ: (Cal realitzar la classificació dels 
continguts: Conceptuals, Procedimentals, Actitudinals) 

5 Unitats 
Didàctiques 

• ORGANITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES: 
(detallant els elements curriculars en cada unitat 
didàctica): 

- TÍTOL U.D. 
- CC BB (Cal explicar como contribuïx cada unitat a 
la seua adquisició). 
- OBJECTIUS DIDÀCTICS 
- CONTINGUTS: C/P/A 
- CRITERIS D’AVALUACIÓ 

• DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS 
DIDÀCTIQUES: (Cal fer una distribució durant tot el 
curs i per trimestres 

6 Metodologia. 
Orientacions 
Didàctiques 

• METODOLOGIA GENERAL I ESPECÍFICA DE 
L’ÀREA/MATÈRIA: (Cal fer referència a la metodologia 
que s’emprarà en la Programació Didàctica) 

• ACTIVITATS I ESTRATÈGIES D’ENSENYANÇA I 
APRENENTATGE: (S’ha d’establir les característiques 
de les activitats que es detallaran en les unitats 
didàctiques i estr atègies de treball que es realitzaran) 

7 Avaluació • CRITERIS D’AVALUACIÓ: (Relació de criteris 
d’avaluació que es treballaran en la Programació 
Didàctica i que guarden relació amb els que s’ha 
relacionat amb les Competències Bàsiques). 
Establiment dels criteris mínims exigibles dels 
curs/cicle i la relació amb els criteris de qualificació. 

• INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ:(Anecdotari, observació 
directa, Treball de laboratori, Llistes de control, Escales 
d’estimació, Proves objectives, control de continguts, 
seguiment dels exercicis i/o llibretes...). 

• TIPUS D’AVALUACIÓ: (avaluació inicial, processual o 
final que es treballarà al llarg de la Programació Didàct 
ica) 

• CRITERIS DE QUALIFICACIONS:(de l’àrea/matèria en 
relació a la consecució dels criteris d’avaluació. Cal 
concretar-los i no valorar una consecució només 
percentual) 

• ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ: (S’han de 
tindre dissenyades activitats de reforç per a l’alumnat 
que no supere els objectius plantejats i ampliació per a 
l’alumnat que ho necessite) 

• AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYANÇA I 
APRENENTATGE: (Els procediments, instruments i 
tècniques a utilitzar per tal d’avaluar el procés 
d’ensenyança i aprenentatge, la pràctica docent, les 
tasques de l’alumnat...) 

• Criteris per a l’elaboració de les proves extraordinàries 
en el cas de l’ESO. 

8 Mesures 
d’atenció a 
l’alumnat amb 

Forma part del Projecte Educatiu del Centre i s’han de 
concretar les mesures d’atenció i en Secundària han de 
figurar en el Pla d’Atenció a la Diversitat. 



NEE o amb 
necessitats de 
compensació 

 

9 Foment de la 
lectura 

Cal relacionar-lo amb les instruccions d’inici de curs, la 
Resolució 28 de juny de 2011 de Secundària, i amb l’orde 
del pla de foment de la lectura 

10 TIC S’ha de citar l’ús que es farà de les TIC i com es farà al 
llarg del curs per tal de desplegar la Programació 
Didàctica 

11 Material i 
recursos didàctics 

Relació detallada del material i recursos didàctics que 
s’utilitzaran, així com els tipus d’organització, 
d’agrupament d’alumnes, temporalització, ús 
d’instal�lacions... 
Si és al cas, es podrà detallar per a cada una de les 
unitats didàctiques en el seu corresponent apartat, així 
com en les activitats i estrategies d’aprenentatge. 

12 Activitats 
Complementàries 

Relació de les activitats complementàries que es 
realitzaran al llarg del curs i la relació amb les unitats 
didàctiques corresponents, tenint en compte la 
planificació de la PGA 

 



4.- PLANTEJAMENT METODOLÒGIC GENERAL  

La metodologia és: “el sistema d'ensenyament-aprenentatge que 
s’utilitza en l’aula, o millor, la forma concreta en què es regulen, organitzen 
i relacionen entre sí els diversos components que intervenen en el procés 
d’aprenentatge: objectius, continguts, activitats, recursos i especialment, 
alumnat, professorat i comunitat educativa”. 

En atenció a l’evolució psicopedagògica dels alumnes, a les seues 
característiques i interessos, a la seua capacitat per a aprendre per si 
mateixos, treballar en equip i iniciar-los en el coneixement de la realitat 
d’acord amb els principis bàsics del mètode científic, plantegem una sèrie de 
criteris metodològics generals. 

Nosaltres com a professoart prenem diàriament decisions 
metodològiques ben diferents unes d’altres (diversitat de mètodes), en 
funció de l’aprenentatge aconseguir: La metodologia és en bona part 
indissociable al contingut; amb les tècniques triades en cada cas concret i 
en les diferents àrees, cerquem les que millors resultats proporcionen per a 
aconseguir els diferents objectius proposats. Malgrat aquesta diversitat 
considerem important establir una línies metodològiques bàsiques que 
servisquen per a les programacions didàctiques de les diferents àrees i/o 
matèries, amb la finalitat d’aconseguir l’adquisició de destreses i 
coneixements propis de l’àrea, així com el desenvolupament de les 
competències bàsiques establides en el marc de la recomanació de l’Unió 
Europea, mitjançant el Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre.  

Els principis metodològics 

• Partir del nivell de desenvolupament de l’alumnat i dels seus 
aprenentatges previs.  

• Assegurar aprenentatges significatius que estiguen relacionats amb els 
seus coneixements previs.  

• Possibilitar que els alumnes realitzen aprenentatges significatius per si 
mateixos.  

• Proporcionar situacions d’aprenentatge que tinguen sentit per als 
alumnes (motivadors).  

• Servir aquests aprenentatges en situacions noves. 

• Servir aquests aprenentatges per a reflexionar i justificar les seues 
actuacions.  



Orientacions metodològiques 

• Paper actiu de l’alumnat (Metodologia activa) que li permeta observar, 
reflexionar, participar, investigar..., a través de l’ús de recursos 
metodològics variats: Llibres de text, de lectura, d’informació i 
documentació, vídeos, material informàtic, tallers, laboratoris, etc.  

• Formació individual i personalitzada, cal tenir en compte el seu nivell de 
coneixements i capacitats,(Av. inicial). Si és necessari es realitzaran 
adaptacions curriculars modificant: material, activitats, mètodes, .... 

• Visió integradora i funcional del tractament dels continguts, amb una 
estructuració clara, aprofitant l’entorn i propers als interessos dels 
alumnes que permeta la seua aplicació en la vida quotidiana. 

• Treball en grup, que permeta l’aprenentatge entre iguals com a mètode  
per aconseguir coneixements i el desenvolupament de capacitats.  

• Afavorir l’autoestima, l’autonomia i l’autoavaluació que permeta 
conèixer-se millor i puga arbitrar mesures per a la seua millora. 

• Afavorir aprenentatges futurs: assentar bases que permeten 
l’enriquiment cultural i personal per complir objectius posteriors.  

 

Activitats vs metodològiques 

• Introducció-motivació: Estimular l'interés dels alumnes pel que fa a la 
realitat que han d’aprendre. 

• Coneixements previs: Conèixer les idees, opinions, encerts/errors 
conceptuals de l’alumnat sobre els continguts a desenvolupar. 

• Desenvolupament: Permeten conèixer els conceptes, els procediments o 
les noves actituds, i també comunicar als altres la tasca feta. 

• Síntesi-resum: Faciliten la relació entre els diferents continguts apresos 
i afavoreixen l’enfocament globalitzador.  

• Consolidació: Permeten contrastar les idees noves amb les prèvies dels 
alumnes, així com aplicar els aprenentatges nous. 

• Recuperació: Per als alumnes que no han aconseguit els coneixements 
treballats, ni han desenvolupat les capacitats previstes. 

• Ampliació: Permeteixen continuar construint coneixements als alumnes 
que han realitzat de correctament les activitats de desenvolupament 
proposades (també les que no són imprescindibles), estimulant a 
l’alumne a comunicar amb una major precisió i riquesa del vocabulari. 

• Avaluació: Activitats dirigides a l’avaluació inicial, formativa i sumativa 
que no estigueren cobertes per les activitats d’aprenentatge anteriors. 



 

4.1.- Orientacions Didàctiques 

A manera indicativa oferim algunes orientacions didàctiques, 
d’aplicació interdisciplinària, que els professors poden utilitzar per a 
desenvolupar les diferents competències bàsiques: 

Competències bàsiques,Reial decret 1631/2006,de 29 de 
desembre. 

Una competència és la capacitat d’emprar el coneixement, les 
habilitats, les actituds i experiències per a resoldre amb destresa una 
situació de la vida personal, familiar, acadèmica o social de l’alumnat 
mitjançant l’aplicació de diferents processos cognitius i soci-afectius. 

Competència en comunicació lingüística.  

1. Treballar competencialment suposa proposar als alumnes "demandes 
complexes" en les quals han de resoldre una situació problemàtica. 

2. La competència en comunicació lingüística suposa manejar-se en 
situacions comunicatives, orals i escrites. 

3. La principal font d’informació sobre la competència en comunicació 
lingüística és el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües 
(http://cvc.cervantes.es/obref/marco). 

4. Els Reials decrets d'Ensenyaments Mínims estableixen tres àmbits 
discursius fonamentals per a l’àrea de llengua castellana: a) els textos 
de la vida quotidiana,b) els textos dels mitjans de comunicació i c) els 
textos acadèmics  

5. Des de l’àrea de llengua castellana (o les llengües estrangeres) es pot 
assessorar al professorat per al desenvolupament de les seues 
contribucions a la competència en comunicació lingüística, en 
l’adquisició del lèxic específic de cada àrea i "del discurs", la "interacció 
comunicativa" o els "de textos" pertinents en cada àrea. 

6. En l’ensenyament de la llengua l’aprenentatge cooperatiu 
(interdependència, interacció, responsabilitat individual i cap al grup, 
promoció de les relacions interpersonals, avaluació constant del 
funcionament del grup, etc.) no és una opció metodològica, és un 
mecanisme indispensable: interacció i interdependència estan en la 
base de la comunicació i de la cooperació. 

7. El Portafoli Europeu de les Llengües 
(http://www.oapee.es/iniciativas/portfolio/portfolio-esp.html) és un bon 
instrument per a la reflexió sobre el sistema lingüístic i el seu 
aprenentatge, entre moltes altres coses. 

8. L’avaluació no és un procés diferent a l’ensenyament: les tasques i 
activitats realitzades en l’aula són la nostra font d’informació.  



Competència matemàtica.  

Aquestes competències estaran orientades al fet que l’alumnat aprenga a: 

1. Pensar i raonar (tipus d’enunciats, qüestions pròpies). 

2. Argumentar (proves matemàtiques, heurística, crear i expressar 
arguments matemàtics) 

3. Comunicar (expressió matemàtica oral i escrita, entendre expressions, 
transmetre idees matemàtiques) 

4. Modelitzar (estructurar el camp, interpretar els models, treballar amb 
models) 

5. Plantejar i resoldre problemes 

6. Representar i simbolitzar (codificar, descodificar i interpretar 
representacions, traduir entre diferents representacions)  

7. Posseir competència matemàtica significa: posseir habilitat per a 
comprendre, jutjar, fer i usar les matemàtiques en una varietat de 
contextos intra i extra matemàtics i situacions en les quals les 
matemàtiques juguen o poden tenir un protagonisme 

 

Competència en el coneixement i l’interacció amb el mon físic.  

1. Percepció i coneixement de l’espai físic en què es desenvolupa l’activitat 
humana, tant en grans àmbits com en l’entorn immediat, així com la 
interacció que es produeix entre tots dos. 

2. Realització d’activitats de tipus manual (construcció de maquetes, 
realització de dibuixos, plànols etc.) 

3. Realització d’activitats de comunicació per mitjà de diversos codis 
verbals i no verbals (manyaga, mapes, diagrames...) 

4. Realització d’accions motrius coordinades i adoptar posicions en els 
quals intervinguen grups musculars de diferents segments corporals i en 
diferents mitjans . 

5. Discriminació de formes, relacions i estructures geomètriques, 
especialment amb el desenvolupament de la visió espacial i la capacitat 
per a transferir formes i representacions entre el plànol i l’espai 
contribueix a aprofundir la competència en coneixement i interacció 
amb el món físic. 

6. Introduir valors de sostenibilitat i reciclatge quant a la utilització de 
materials per a la creació d’obres pròpies, anàlisis d’obres alienes i 
conservació del patrimoni cultural. 

 



Tractament de la informació i competència digital.  

1. Disposar d’habilitats per a cercar obtenir, processar i comunicar 
informació, i per a transformar-la en coneixement. Incorpora diferents 
habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la seua 
transmissió en diferents suports una vegada tractada, incloent la 
utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a 
element essencial per a informar-se, aprendre i comunicar-se. 

2. Cerca, selecció, registre i tractament o anàlisi de la informació, utilitzant 
tècniques i estratègies diverses per a accedir a ella segons la font a la 
qual s'acudisca i el suport que s'utilitze (oral, imprès, audiovisual, digital 
o multimèdia). Requereix el domini de llenguatges específics bàsics 
(textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les seues pautes de 
descodificació i transferència, així com aplicar en diferents situacions i 
contextos el coneixement dels diferents tipus d’informació, les seues 
fonts, les seues possibilitats i la seua localització, així com els 
llenguatges i suports en els que s’ expressa. 

3. Transformar la informació en coneixement exigeix de destreses de 
raonament per a organitzar-la, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i 
fer inferències i deduccions de diferent nivell de complexitat; en 
definitiva, comprendre-la i integrar-la en els esquemes previs de 
coneixement. Significa, comunicar la informació i els coneixements 
adquirits emprant recursos expressius que incorporen, no solament 
diferents llenguatges i tècniques específiques, sinó les possibilitats que 
ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació. 

4. Ser competent en la utilització de les tecnologies de la informació i la 
comunicació inclou utilitzar-les com a transmissors i generadores 
d’informació i coneixement. S’utilitzaran en la seua funció generadora 
en emprar-les, per exemple, com a eina en l’ús de models de processos 
matemàtics, físics, socials, econòmics o artístics. Així mateix, aquesta 
competència permet processar i gestionar adequadament informació 
abundant i complexa, resoldre problemes reals, prendre decisions, 
treballar en entorns col�laboratius ampliant els entorns de comunicació 
per a participar en comunitats d’aprenentatge formals i informals, i 
generar produccions responsables i creatives. 

5. La competència digital inclou utilitzar les tecnologies de la informació i 
la comunicació extraient el seu màxim rendiment a partir de la 
comprensió de la naturalesa i manera d’operar dels sistemes 
tecnològics, i de l’efecte que aqueixos canvis tenen en el món personal i 
sociolaboral. Així mateix suposa manejar estratègies per a identificar i 
resoldre els problemes habituals de programari i maquinari que vagen 
sorgint. Igualment permet aprofitar la informació que proporcionen i 
analitzar-la de forma crítica mitjançant el treball personal autònom i el 
treball col�laboratiu, tant en el seu vessant sincrònic com a diacrònica, 



coneixent i relacionant-se amb entorns físics i socials cada vegada més 
amplis. A més d’utilitzar-les com a eina per a organitzar la informació, 
processar-la i orientar-la per a aconseguir objectius i finalitats 
d’aprenentatge, treball i oci prèviament establides. En definitiva, la 
competència digital comporta fer ús habitual dels recursos tecnològics 
disponibles per a resoldre problemes reals de manera eficient. Al mateix 
temps, possibilita avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i 
innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent, en funció de la 
seua utilitat per a escometre tasques o objectius específics. 

6. El tractament de la informació i la competència digital impliquen ser una 
persona autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva en seleccionar, 
tractar i utilitzar la informació i les seues fonts, així com les diferents 
eines tecnològiques; també tenir una actitud crítica i reflexiva en la 
valoració de la informació disponible, contrastant-la quan és necessari, i 
respectar les normes de conducta per a regular l’ús de la informació i 
les seues fonts en els diferents suports. 

Competència social i ciutadana.  

1. Utilitzar els jocs de Rol en les activitats de classes com a mitjà per a 
reconèixer les diferències i rebutjar qualsevol tipus de discriminació. 

2. Participar i acceptar les normes i regles de joc i del funcionament de les 
activitats i fer suggeriments per a la seua modificació fins a arribar a la 
planificació conjunta. 

3. Promoure activitats que manifesten creences i actituds i fer 
suggeriments per ser modificades fins arribar a la planificació conjunta. 

4. Utilitzar els exemples de l’entorn sociocultural i natural de l’alumne com 
a objecte i instrument de la seua formació. 

5. Incidir en comportaments cívics de l’entorn més pròxim: neteja d’aules, 
del centre, etc. 

 

Competència cultural i artística.  

1. Conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents 
manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font 
d’enriquiment i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 

2. Apreciar el fet cultural en general, i el fet artístic en particular, porta 
implícit disposar d’aquelles habilitats i actituds que permeten accedir a 
les seues diferents manifestacions, així com habilitats de pensament, 
perceptives i comunicatives, sensibilitat i sentit estètic. 

3. Les activitats complementàries i extraescolars suposen un pilar 
fonamental en el desenvolupament d’aquesta competència 



Competència per aprendre a aprendre.  

1. Prioritzar exercicis de comprensió i expressió oral i escrita, tant en les 
àrees humanístiques com en les científiques. 

2. Realitzar petits treballs de recerca com a mitjà d’ensinistrament en la 
cerca d’informació. 

3. Afavorir la consulta i utilització de diccionaris. 

4. Aprofitar els mitjans audiovisuals com a objecte d’estudi i eina de 
treball. 

5. Afavorir la utilització de l’ordinador i les TIC en general. 

6. Plantejar interrogants a partir de situacions d’aula i simulades, utilitzant 
diverses fonts. 

7. Valorar especialment els processos en la resolució de problemes. 

Autonomia i iniciativa personal. 

1. Realitzar en l’aula activitats que propicien l’acte coneixement: reflexions 
personals, acte descripcions, etc. 

2. Practicar l’acte avaluació. 

3. Fer explícit el reconeixement dels aspectes positius dels alumnes. 

4. Ajudar a la creació d’hàbits de treball individual. 

5. Fomentar el treball en grup. 

6. Propiciar la realització dels treballs perquè d’una forma progressiva 
s'aconseguisca un adequat rigor formal. 

7. Responsabilitzar gradualment a l’alumne sobre la seua activitat escolar i 
vital (planificació personal d’estudi i oci, organització de treballs etc.) 

8. Potenciar el plaure per la lectura. 

9. Realitzar eixides culturals. 

10.Realitzar estudis sobre temes de la salut (nutrició, sexualitat, higiene 
etc.) 

11.Impulsar les activitats bàsiques del diàleg: expressar idees i escoltar 
(converses, dramatitzacions, debats etc.) 

12.Facilitar les activitats de tipus lúdic i esportiu (eixides, confecció del 
periòdic escolar, competicions esportives, etc.) 

13.Difondre tot tipus d’informació. 



 

5.- AGRUPAMENT DELS ALUMNES I ORGANITZACIÓ D’ESPAIS  

Les decisions que s’han pres en relació amb la metodologia didàctica 
entenem han d’estar estretament vinculades amb les decisions i criteris que 
el centre adopte en relació a la utilització i organització de l’espai i el temps, 
així com a la selecció de materials curriculars i altres recursos didàctics. 

I açò és així perquè: 

• Els aspectes organitzatius condicionen d’alguna manera el 
desenvolupament de les propostes metodològiques. 

• De l’estructuració que es faça del temps, espais i recursos del centre 
es desprendrà la manera d’entendre l’ensenyament i l’aprenentatge. 

Existeix la necessitat d’ajustar la intervenció educativa a la diversitat 
de l’alumnat, açó comporta flexibilitat i varietat metodològica per a 
aconseguir aqueix ajust. L’avanç cap a formes d’organització flexibles i 
diverses passa a convertir-se en un element fonamental per a un adequat 
desenvolupament de l’ensenyament. Així, com més es tinga en compte 
aquests criteris de flexibilitat, més fàcil resultarà portar avant propostes i 
plans d’innovació metodològica provinents de la reflexió sobre la pràctica. 

Organització d’espais 

• S'ajustarà en la mesura del possible a les necessitats didàctiques de 
l’alumnat, sent coherents amb la concepció adés exposada de 
l’ensenyament. Creem que açò estarà condicionat, en cada curs, no sols 
per l’alumnat, sinó pels recursos humans que el centre reba. 

• Fugir de paràmetres individualistes tradicionals, per a anar cap a 
projectes conjunts de transformació de la pràctica. 

• Crear un ambient còmode i acollidor, afavoridor de l’activitat educativa 
en un clima òptim de convivència i treball. 

• Els espais comuns, corredors, sales d’usos múltiples, patis, sala d’actes 
o aules de matèries optatives hauran de ser accessibles a tots, que 
permeten i promoguen la comunicació i afavorisquen els desplaçaments. 

• Es considera la biblioteca com un espai especialment important en el 
procés educatiu, és procurarà visitar el major temps possible. 

• L’organització en l'interior de l’aula estarà en funció de les activitats i 
situacions que és presenten i de la metodologia de cada professor/a. 

• Els equips docents, prèvia consulta amb caporalia, podrà prendre 
decisions sobre la combinació d’ús de les aules disponibles, la utilització 
de zones comunes i la previsió d’altres per a usos alternatius. 

• Tindre sempre en compte l’alumnat amb NEEs. 



 

Organització temporal 

• L’organització dels temps ha de ser flexible i estar en funció de les 
intencions educatives i de l’aprofitament dels recursos humans. 

• L’horari per a l’alumnat garantirà la dedicació dels temps mínims que 
estableix la legislació per a cadascuna de les àrees. Ha de garantir una 
adaptació a les necessitats de cada àrea i de centre en general. (Temps 
de suport, recuperació, agrupaments flexibles, alumnat amb NEE, etc.). 

• Si l’horari del professorat ho permet, s’inverti temps per a la coordinació 
vertical entre cursos i l’horitzontal entre àrees ( materials i activitats). 

 

Criteris per als agrupaments 

• Seguint els acords de la CCP, es decideix organitzar els grups-classe de 
forma homogènia. Tenint això en compte, s’ha optat per no agrupar 
l’alumnat en funció del rendiment acadèmic. Partirem de l’avaluació 
inicial i dels informes emesos pel professorat de primària, en el cas de 
1r d’ESO, i de les dades finals en l’alumnat dels altres cursos de l’ESO.  

•  Així mateix es determina quins alumnes acabaran amb un pla de 
diversificació curricular (aula oberta), que agrupa alumnes de 3r i 4t, 
amb dificultats d’aprenentatge i disposa d’una tutoria diferenciada. 

 

Possibilitats d’agrupament i seguiment 

Desdoblaments/Agrupament 
flexibles 

Atenció individualitzada (criteris, 
metodologia i recursos): 

Per desdoblament entenem la 
divisió d’un grup d’alumne/as, 
segons uns determinats criteris, 
amb la finalitat de reduir el seu 
nombre. Per agrupament flexible, de 
dos grups em fem tres.  

L’administració, concedeix a 
cada IES une hores, per a realitzar 
reforços i “desdoblegues”, en el 
nostre cas 80 hores. 

Tenim aquests desdoblaments 
i que respecta i, en alguna ocasió, 
amplia el que la normativa proposa: 

• Hi ha hores d’atenció 
individualitzada a càrrec dels 
tutors: de les hores que es 
disposa per dedicar a l’acció 
tutorial,  se’n destina una a les 
entrevistes personals, a través 
de les quals el tutor fa un estret 
seguiment de l’evolució 
acadèmica i personal de 
l’alumne, atenent de forma 
especial els alumnes amb més 
dificultats per aprendre i amb 
problemes acadèmics provocats 
per desmotivació, marginació 



 

• 1r ESO: Totes les assignatures 
menys EF, en agrupaments 
flexibles. Tecnologia funciona en 
desdoblament. 

• 2n d'ESO: Les assignatures 
Castellà, Valencià, Matemàtiques 
i Anglés, funcionen per 
agrupament flexible.   

• 3r d'ESO: La matèria de Biologia 
funciona per agrupament flexible, 
Física&Química i Tecnologia 
funciona en desdoblament.. 

social i absentisme escolar.   

• Hores d’atenció individualitzada a 
càrrec del mestre de pedagogia 
terapèutica del centre: es 
destinen al suport d’alumnes 
amb dificultats en algunes 
matèries en concret o que 
presenten problemes relacionats 
amb la manca d’hàbits de treball, 
d’organització de les tasques 
acadèmiques, de cura del 
material, etc. 

 

Materials i recursos didàctics  

• Seguint els criteris acordats per part dels equips docents, es decideix 
organitzar els grups-classe de forma més o menys homogènia. Tenint 
això en compte NO s’ha agrupat l’alumnat en funció de l’èxit acadèmic. 
Partint de l’avaluació inicial de les matèries instrumentals, feta durant la 
primera setmana de setembre, abans d’iniciar el curs, i amb l’ajut dels 
informes emesos pel professorat de primària, en el cas de 1r d’ESO, i de 
les avaluacions finals en l’alumnat dels altres cursos de l’ESO.  

• Es determina quins alumnes acabaran amb un pla de diversificació 
curricular, que agrupa alumnes de 3r i 4t, amb dificultats 
d’aprenentatge i disposa d’una tutoria diferenciada. 

Recursos  

• Recursos generals classes teòric-pràctica en l’aula: llibres de text, 
Recursos per a la docència elaborats per el/la professor/a (anotacions, 
esquemes, mapes conceptuals, imatges per a transparències, etc.), 
Recursos addicionals (articles de premsa, revistes, Internet, etc.). 

• Recursos per a la realització d’exercicis pràctics: Material de laboratori. 

• Recursos per a la realització d’activitats audiovisuals: Ordinadors PC o 
portàtils, reproductor de DVD i televisor, Projector de transparències, 
retroprojector, DVD específics per a les unitats didàctiques. 

• Recursos generals a les aules taller: Mobiliari, equips, útils, productes. 

• Material fungible 

 



 

6.- AVALUACIÓ 

Característiques de l’avaluació 

• Ha de ser el punt de referència per a adoptar decisions que afecten a la 
intervenció educativa, a la millora del procés i a l’adopció de mesures de 
reforç educatiu o d'adaptació curricular. 

• És un procés que ha de dur-se a terme de forma contínua i 
personalitzada, tenint per objecte tant els aprenentatges dels alumnes 
com els processos d’ensenyament. 

• Està molt relacionada amb la de l’aprenentatge i la del currículum 

• Gràcies a l’avaluació, els professors i els alumnes poden utilitzar les 
informacions obtingudes per a orientar el treball en l’aula i adaptar-ho 
amb la finalitat d’aconseguir una pràctica pedagògica més adequada., 
açó ens permet prendre es decisions sobre: 

- Valoració d’aprenentatges dels alumnes i alumnes 

- Planificació de la intervenció educativa 

- Adaptació a les necessitats de l’alumnat, 

- Establir mesures de reforç i processos de promoció. 

L’avaluació pretén la millora contínua del procés educatiu. 

Que es pretén avaluar? 

• El grau de desenvolupament de les capacitats de l’alumnat, proposades 
com a objectius de l’etapa i de l’àrea. 

• El grau d’adquisició per part de l’alumnat dels continguts 
procedimentals, actitudinals i conceptuals proposats. 

• El desenvolupament personal de l’alumnat. 

• Els aspectes que incideixen en una correcta orientació personal, escolar 
i professional. 

L’avaluació de l’alumnat serà global i qualitativa 

Funció Globalitzadora 

• Global en considerar tots els elements i processos que estan relacionats 
amb allò que és objecte d’avaluació. 

• Qualitativa, en centrar-se fonamentalment en la qualitat de les 
situacions educatives, analitzant des d’aqueixa clau els processos que 
tenen lloc en l’entorn educatiu i considerant tots els elements que 
intervenen en ell. 



 

 L’avaluació serà contínua, realitzada al llarg de tot el procés 
d'ensenyament-aprenentatge i constata la validesa dels objectius prevists. 

Funció Continua 

• Realitzar activitats d’avaluació al llarg de les seqüències didàctiques. 

• Informar l’alumnat de la seua situació al llarg del període d’avaluació. 

• S’arreplegarà documentalment dades sobre el procés d’aprenentatge 
d’un alumne o alumna al llarg del període d’avaluació. 

L’avaluació de l’alumnat serà integradora valorant el treball realitzat 
en totes les àrees i el grau d’èxit vers els objectius generals d’etapa. 

Funció Integradora 

• En els criteris avaluació es tindran presents les capacitats generals. 

• En les sessions d’avaluació es recordarà aquesta referència general. 

L’avaluació de l’alumnat serà individualitzada centrant-se en 
l’evolució de l’alumne des de la seua situació inicial i particularitats. 

Funció Formativa 

• S’orientarà a l’alumnat sobre el seu procés d’aprenentatge, assenyalant 
els aspectes que necessita millorar. 

• S’informarà a l’alumnat com millorar els resultats del seu aprenentatge. 

• Es dedicarà un temps en totes les seqüències didàctiques perquè els 
alumnes siguen conscients del que aprenen i del procés d’aprenentatge. 

• L’avaluació de l’alumnat serà Orientadora i Formativa, ha d’aportar a 
l’alumnat i a famílies la informació per millorar l’aprenentatge i 
desenvolupar estratègies adequades per aconseguir els objectius. 

 

Fases del procés d’avaluació 

INICIAL 
(Diagnòstica) 

SUMATIVA (Intermèdia, 
Continua o Processal) 

FORMATIVA 
(Final) 

Serveix de diagnòstic 
para: 

• Adequar la 
planificació 

• Conèixer el punt de 
partida de l’alumne/a  

Objectius: 

• Comprendre el 
funcionament cognitiu 
enfront de les tasques 

• Adaptar el procés als 
progressos i dificultats. 

• Permetre la regulació. 

Objectius: 

• Establir balanços 
fiables dels resultats 

• Comprovar si s’han 
adquirit les capacitats 
previstes per  
aprenentatges futurs. 



 

 

Els compromisos de l’equip docent 

• En cada U.Didàctica s’arreplegarà aquelles informacions que es 
consideren necessàries i significatives per a l’avaluació. 

• Arreplegarem informació per mitjà de diferents tècniques, en funció del 
període d’avaluació. 

• Els instruments que arrepleguen informació sobre els diferents tipus de 
continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals) basats en: 

- Observació sistemàtica del procés d’aprenentatge a través del 
seguiment directe de les activitats i recollida d’informació. 

- Seguiment i anàlisi de les produccions dels alumnes (individual o 
en grup) a través de quaderns de treball, entrevistes, qüestionaris, 
proves específiques, eixides, debats, etc 

• Treballarem en l’aula els principals errors considerant-los no com a 
elements de detecció de les dificultats o insuficiències en l’aprenentatge. 

• Utilitzarem activitats d’autoavaluació com a mitjà de reconeixement del 
seu propi progrés i autoregulació del seu procés d’aprenentatge. 

• Cercarem la causa dels resultats negatius d’una avaluació. 

 

Instruments i mitjans per avaluar 

• Generals. 

• Proves objectives. 

• Proves de destresa instrumental. 

• Activitats realitzades en l’aula. 

• Activitats realitzades a casa: treballs dirigits, estudi instrumental…. 

• Quadern de treball (expressió escrita, ortografia, neteja i organització). 

• Treballs monogràfics / Exposició de treballs. 

• Observació directa per part del professor: comportament, respecte, 
intervencions, expressions, puntualitat... 

• Autoavaluació. 

 



 

 

SESSIONS D’AVALUACIÓ 

Objectiu Es realitzaran S’analitzarà Procediment 

Reunions en què l’equip 
docent, coordinat pel 
professor-tutor del grup, i amb 
el suport, si escau, de 
l'orientador o orientadora, 
consigna documentalment, 
prèvia deliberació col�legiada, 
els resultats de les activitats 
d’avaluació dutes a terme fins 
avui de cada sessió. 

Tres sessions ordinàries, 
coincidint amb el final de 
cadascun dels tres trimestres 
del curs. 

 Una sessió d’avaluació inicial 
en la primera setmana 
d’octubre per  planificar 
aspectes d’intervenció en el 
grup així com les mesures de 
reforç educatiu. 

 Entre les sessions 
d’avaluació l’equip docent de 
grup es reunirà almenys una 
vegada / sempre que ho 
sol�licite el tutor/a per  
analitzar el progrés de 
l’alumnat, especialment d'els 
qui presenten alguna 
necessitat específica. 

Els resultats acadèmics amb 
caràcter global per a conèixer i 
proposar mesures de reforç o 
de millora sobre: 

 Problemes que afecten a 
alumnes o alumnes concretes. 

 Problemes que afecten a 
una o diverses àrees. 

 Problemes que afecten a un 
o diversos professors o 
professores. 

 La situació i els problemes 
del grup i s’adoptaran, si escau 
les 
mesures oportunes per a 
resoldre’ls. 

L’ultima sessió d’avaluació 
d’ESO es celebraran al final del 
període lectiu ordinari (juny) 
En elles, a més de les decisions 
pròpies de totes les sessions es 
consignaran,prèvia deliberació: 

 Qualificacions obtingudes. 

 Es decidirà la promoció o la 
repetició. 

 Informes  Individualitzats. 

 El consell Orientador. 

La sessió final 4t ESO. En 
ella, a més de les decisions 
anteriors: 

 S’acordaran les propostes 
d’expedició del Títol de 
Graduat en ESO. 



 

Cronograma 

1. Reunió de l’Equip 
Directiu 

Equip Directiu Cap d’estudis Primera quinzena de 
setembre 

2. Comissió de 
coordinació 
Pedagògica 

Equip Directiu Sala de 

Professors 

12 de setembre 

 

3. Reunió de l’Equip 
directiu i DO 

Equip directiu 

Orientador/a 

Cap d’estudis Primera setmana 
d’octubre 

4. Reunió Tutors 
per preparar 
l’avaluació 

Cap d’estudis 

Orientador/a 

Cap d’estudis D  ues setmanes 
abans de les 
sessions d’avaluació 

5. Preparar la sessió 
d’avaluació amb el 
grup 

Tutor/a Aula del grup L’hora de tutoria 
anterior a la sessió 
d’avaluació del grup 

6. Introducció de 
notes al SGD 

Professor de 
cada 
assignatura 

PDAs Mínim 24 hores 
abans de la sessió 
d’avaluació del grup 

7. Sessions 
d’Avaluació 

Tutor/a Aula assignada 
al calendari 
d’avaluació 

Data fixada al 
calendari de 
sessions d’avaluació 

8. Lliurar les 
qualificacions als 
alumnes 

Tutor/a Aula del grup Data fixada al 
calendari de 
lliurament de notes 

9. Atendre les 
reclamacions dels 
alumnes 

Professorat 

Tutor/a 

Departaments 

Aula del grup 

 

Els dos dies 
següents al 
lliurament de les 
notes 

10. Lliurar els 
informes de les 
sessions d’avaluació 

Tutors/es 

 

Caporalia 
d’estudis 

 

Primera reunió de 
tutors després de les 
sessions d’avaluació 

11. Sessió de 
tutoria amb el grup 
per analitzar 
l’avaluació 

Tutor/a 

 

Aula del grup 

 

Primera sessió de 
tutoria posterior a 
les sessions 
d’avaluació 

12. Avaluació del 
procés 

Cap d’estudis  

Orientador  

Coord. SMISF 

Caporalia 
d’estudis 

 

Primera quinzena de 
la següent avaluació 



 

Calendari d’avaluacions 

AVALUACIÓ INICIAL 

6 OCTUBRE AULA 122 AULA 123 

16.00 1 ESO A LOLES CIGES 1 BHS MARIAN RUBIO 

16.30 1 ESO B MANOLO CERDA 1 BCT DESAM RUIZ 

17.00 2 ESO A PEPE SANJUAN 2 BH PACO MARTÍNEZ 

17.30 2 ESO B XAVI FERRERO 2 BS PAULA GARCIA 

18.00   2 BCT MAITE ROMERO 

7 OCTUBRE AULA 122 AULA 123 

16.00 3 ESO A NATXO JAVALOYAS 1 FPB ROMAN LLÁCER 

16.30 3 ESO B ENRIC JUAN 2 PQPI LORENA GARCIA 

17.00 4 ESO A JOSE LUIS FUENTES CFGS 1 ROMAN LLÁCER 

17.30 4 ESO B MIQUEL LLOFRIU CFGS 2 PABLO GARCIA 

18.00 PDC ESTHER CLIMENT   

 

AVALUACIÓ PRIMERA 

1 DESEMBRE AULA 122 AULA 123 

16.00 4 ESO D  ESTHER CLIMENT 2 PQPI LORENA GARCIA 

16.45 4 ESO B  MIQUEL LLOFRIU CFGS 1 ROMAN LLÁCER 

17.30 4 ESO A  J. LUIS FUENTES 1 FPB ROMAN LLÁCER 

18.15 3 ESO B ENRIC JUAN CFGS 2 PABLO GARCIA 

19.00 3 ESO A NATXO JAVALOYAS   

2 DESEMBRE AULA 122 AULA 123 

16.00 2 ESO B XAVI FERRERO 1 BCT DESAM RUIZ 

16.45 2 ESO A PEPE SANJUAN 1 BHS MARIAN RUBIO 

17.30 1 ESO B MANOLO CERDA   

18.15 1 ESO A LOLES CIGES   

 



 

AVALUACIÓ SEGONA 

9 MARÇ AULA 122 AULA 123 

16.00 3 ESO B ENRIC JUAN CFGS 1 ROMAN LLÁCER 

16.45 3 ESO A NATXO JAVALOYAS CFGS 2 PABLO GARCIA 

17.30 4 ESO D  ESTHER CLIMENT 2 PQPI LORENA GARCIA 

18.15 4 ESO B  MIQUEL LLOFRIU 1 FPB ROMAN LLÁCER 

19.00 4 ESO A  J.LUIS FUENTES   

10 MARÇ AULA 122 AULA 123 

16.00 1 ESO B MANOLO CERDA 1 BCT DESAM RUIZ 

16.45 1 ESO A LOLES CIGES 1 BHS MARIAN RUBIO 

17.30 2 ESO B XAVI FERRERO   

18.15 2 ESO A PEPE SANJUAN   

 

AVALUACIÓ TERCERA  

8 JUNY AULA 122 AULA 123 

16.00 1 ESO A  LOLES CIGES CFGS 1 ROMAN LLÁCER 

16.45 1 ESO B  MANOLO CERDA CFGS 2 PABLO GARCIA 

17.30 2 ESO A PEPE SANJUAN 1 BCT DESAM RUIZ 

18.15 2 ESO B XAVI FERRERO 1 BHS MARIAN RUBIO 

9 JUNY AULA 122 AULA 123 

16.00 3 ESO A NATXO JAVALOYAS 1 FPB ROMAN LLÁCER 

16.45 3 ESO B ENRIC JUAN 2 PQPI LORENA GARCIA 

17.30 4 ESO A J. LUIS FUENTES   

18.15 4 ESO B MIQUEL LLOFRIU   

19.00 4 ESO D ESTHER CLIMENT   



 

AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA ESO/FPB/PQPI/1rBAT  

1 JULIOL 

HORA GRUP TUTOR/A LLOC 

08:00 FPB/PQPI ROMAN LLÁCER /LORENA GARCIA Sala professors 

08:15 1 BNT DESAM RUIZ Sala professors 

08:45 1 BHS MARIAN RUBIO Sala professors 

09:15 1 ESO A Mª DOLORES CIGES Sala professors 

09:35 1 ESO B MANOLO CERDA Sala professors 

09:55 2 ESO A PEPE SANJUAN Sala professors 

10:10 2 ESO B XAVI FERRERO Sala professors 

descans 

10:50 3 ESO A NATXO JAVALOYAS Sala professors 

11:10 3 ESO B ENRIC JUAN Sala professors 

11:30 4 ESO A JOSÉ LUIS FUENTES Sala professors 

11:50 4 ESO B MIQUEL LLOFRIU Sala professors 

12:10 4 PDC ESTHER CLIMENT Sala professors 

Junt a l’avaluació extraordinària, és realitzarà l’avaluació de pendents. 

Entrega de Butlletins de notes a les 13:00h. 

Reclamacions el dia 1 de 13:00 fins 14:00h, i els dies 2 i 3 de juliol, de 
10:00 fins 12:00. 



 

AVALUACIÓ 2N BATXILLERAT 

AVALUACIÓ PRIMERA 

24 NOVEMBRE AULA 122 

16.00 2 BH PACO MARTÍNEZ 

16.45 2 BS PAULA GARCIA 

17.30 2 BCT MAITE ROMERO 

AVALUACIÓ SEGONA 

3 MARÇ AULA 122 

16.00 2 BNT MAITE ROMERO 

16.45 2 BH PACO MARTÍNEZ 

17.30 2 BS PAULA GARCIA 

AVALUACIÓ FINAL 

28 MAIG AULA 122 

16.00 2 BS PAULA GARCIA 

16.45 2 BCT MAITE ROMERO 

17.30 2 BH PACO MARTÍNEZ 

Entrega de Butlletins de notes a les 18:30h. Reclamació notes fins les 20h. 

AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA BATXILLERAT  

22 JUNY AULA 122 

08:30 2 BH PACO MARTÍNEZ 

08:50 2 BS PAULA GARCIA 

09:10 2 BCT MAITE ROMERO 

Entrega de Butlletins de notes a les 10h. Reclamació notes de 10h fins 12h. 

 

Matèries Pendents de cursos anteriors  (Annex criteris d’avaluació) 

Cada matèria pendent compta com una assignatura més a l'hora 
d'aplicar els criteris de promoció i els criteris de titulació. 

.



 

7.- CRITERIS DE PROMOCIÓ, TITULACIÓ I REPETICIÓ DE CURS 

CRITERIS DE PROMOCIÓ EN 1r, 2n i 3r D’ESO 

Criteris segons Ordre de 14 de desembre de 2007 (DOGV 21.12.07 

nº 5665) 

Promocionen: 

1 ) Els alumnes que hagen superat totes les àrees. 

2 ) Aquells alumnes que cursen per segona vegada 1r, 2n o 3r d’ESO 

(Repetidors). 

L’equip docent, assessorat pel departament d’Orientació i prèvia consulta 

als pares o tutors legals decidirà el que corresponga en funció de les 

necessitats educatives de l’alumne, en les condicions següents: 

a) Si repeteixen 1r, s’incorporaran a 2n d’ESO. 

b) Si repeteixen 2n, podran incorporar-se a 3r d’ESO o a un programa de 

qualificació professional Inicial o a un programa de diversificació 

curricular. 

c) Si repeteixen 3r d’ESO, podran incorporar-se a 4t d’ESO o a un 

programa de diversificació curricular o a un programa de qualificació 

professional inicial. 

3 ) Els alumnes que no superen una o dues matèries. 

4 ) Excepcionalment (*), els alumnes que tinguen tres matèries no 

superades, quan l’equip docent considere que la naturalesa de dites 

matèries no li impedeix seguir amb èxit el curs següent, que té 

expectatives favorables de recuperació i que dita promoció beneficiarà 

l’evolució acadèmica d’este. 

No promocionen: 

Tots aquells alumnes que no complisquen els requisits anteriors hauran 

de repetir curs. 

Criteris de Centre (aprovats en CCP de 15.05.12) 

(*) Quan es plantege l’excepcionalitat cal tindre en compte els següents 

criteris: 

a) NO PROMOCIONA, si alguna de les tres matèries no superades és 

un abandonament. 



 

b) NO PROMOCIONA, si alguna de les tres matèries no superades és 

una instrumental. 

c) S’ESTUDIA EL CAS, si cap de les tres assignatures no superades és 

instrumental. En aquest cas es farà, per part de l’equip docent, un 

informe on es justificarà la decisió presa. 

En el còmput de matèries no superades, a l’efecte de promoció, es 

consideraran tant les matèries del mateix curs, com també les de cursos 

anteriors. Es consideraran matèries diferents les corresponents a cada un 

dels cursos de l’etapa; així mateix, les matèries d’idèntica denominació 

computaran de forma independent per cada curs. A este mateix efecte, la 

Biologia i Geologia, i la Física i Química de tercer curs mantindran un 

caràcter unitari. 

Criteris per a 1r, 2n i 3r ESO 

Nº suspeses Condicions Decisió de promoció 

0  ninguna  Promociona 

1  ninguna  Promociona 

2 ninguna  Promociona 

3  2 instrumentals màxim + un altra Promociona 

4 ninguna No Promociona 

 

Requisits de repetició de curs en 1r, 2n, 3r 

Després de la convocatòria extraordinària, l’alumnat pot repetir el 
mateix curs només una vegada i dos vegades com a màxim dins de l’etapa. 
Quan esta segona repetició haja de fer-se en l’últim curs de l’etapa, es 
prolongarà un any el límit d’edat a què es referix l’article 2 d’este decret.  

Excepcionalment, es pot repetir una segona vegada en quart curs si 
no s’ha repetit en els cursos anteriors de l’etapa. 

En tot cas, les repeticions es planificaran de manera que les 
condicions curriculars s’adapten a les necessitats de l’alumnat i que 
estiguen orientades a la superació de les dificultats detectades. Pot canviar 
d’optativa si repeteix curs. 

 



 

 

OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT 

REQUISITS PER A OBTINDRE EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO 

El Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el 
currículum de l’educació secundària obligatòria a la Comunitat Valenciana 
(DOCV núm. 5.562, de 24.07.07), 

Article 11. Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria 

• L’alumnat que, en acabar l’educació secundària obligatòria, haja 
aconseguit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa, 
obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

• Este títol permet accedir al batxillerat, a la formació professional 
de grau mitjà, als cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny, a 
les ensenyances esportives de grau mitjà i al món laboral. 

• Aquells que superen totes les matèries de l’etapa obtindran este 
títol. Així mateix, podran obtindre’l aquells que, després de la 
prova extraordinària de setembre, hagen finalitzat el curs amb 
avaluació negativa en una o dos matèries, i excepcionalment en 
tres, sempre que l’equip docent, assessorat pel departament 
d’orientació o per qui realitze les seues funcions, en el marc del 
que establisca la conselleria competent en matèria d’educació, 
considere que la naturalesa i el pes d’estes matèries en el conjunt 
de l’etapa no els haja impedit aconseguir les competències 
bàsiques i els objectius de l’etapa. S’ha de ponderar de manera 
especial el Valencià: llengua i literatura, el Castellà: llengua i 
literatura i les Matemàtiques, matèries instrumentals bàsiques. 

• L’alumnat que curse l’ESO i no n’obtinga el títol rebrà un certificat 
d’escolaritat en què consten els anys i matèries cursats. 

 

ORDE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre 
avaluació en Educació Secundària Obligatòria. 

Article 7. Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria 

• Com a conseqüència del procés d’avaluació contínua, en l’última 
sessió d’avaluació del quart curs que es realitze al mes de juny, 
l’equip docent del grup respectiu proposarà l’expedició del títol de 
Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a l’alumnat que 
haja aconseguit les competències bàsiques i els objectius d’esta 
etapa, per haver superat totes les matèries cursades en els 
seus quatre cursos. 

• L’alumnat que no haja superat alguna matèria de 4t curs o de 
cursos anteriors, durant el procés d’avaluació contínua, en podrà 



 

realitzar una prova extraordinària de les mateixes en els primers 
dies del mes de setembre. Esta prova serà elaborada i qualificada 
pel departament didàctic corresponent. 

• L’equip docent podrà proposar també l’expedició d’este títol per a 
l’alumnat que en finalitzar el quart curs i, després de la 
corresponent prova extraordinària, tinga una o dos matèries amb 
avaluació negativa i, excepcionalment, tres. Esta decisió 
s’adoptarà sempre que l’equip docent, assessorat pel departament 
d’orientació o qui realitze les seues funcions, considere que la 
naturalesa i el pes d’estes en el conjunt de l’etapa no els haja 
impedit aconseguir les competències bàsiques i els objectius de 
l’etapa, d’acord amb els criteris establits pel claustre. Es 
ponderaran de manera especial el Valencià: llengua i literatura; 
Castellà: llengua i literatura i Matemàtiques, matèries 
instrumentals bàsiques. 

Els objectius generals de referència per la promoció de 4t d’eso son: 

• Expressar-se correctament de forma oral i escrita. Lectura 
comprensiva de tot tipus de textos i poder realitzar un comentari 
sobre els mateixos de forma clara i coherent. 

• Capacitat per a poder analitzar i realitzar tant oral com per escrit 
comunicacions en diferents nivells i codis. 

• Manejar la informació seleccionant les fonts de forma crítica, i 
poder transmetre les conclusions de forma correcta. 

• Resolució de problemes de manera intuïtiva i deductiva, segons la 
naturalesa del problema que es plantege. 

• Coneixement del Jo per al coneixement de l’esfoç personal i la 
superació de les dificultats. 

• Fomentar la relació social a través d'activitats de grup que tinguen 
com a fi l'assoliment de punt anterior i el rebuig de tot tipus de 
prejudicis per a aconseguir el coneixement i respecte a tot fet 
diferenciador. 

• Desenvolupar la capacitat crítica i l'actitud positiva que ens permet 
la convivència en una societat lliure. 

• Valorar en la seua justa mesura les creences, les tradicions i el 
patrimoni culturalde la nació i de la Humanitat. 

• Conèixer el mig físic per a valorar la nostra actitud davant ell i la 
repercussió recíproca Home- Naturalesa. 

• Coneixement crític del desenvolupament físic-tècnic i les seues 
aplicacions i incidències en la vida de l'home i en el mitjà natural 
Coneixement del propi cos, les seues capacitats físiques i 



 

psíquiques i la relació entre ambdues capacitats per al sa 
desenvolupament del Jo 

Criteris segons Ordre de 14 de desembre de 2007 (DOGV 21.12.07 

nº 5665) 

Obtindran el Títol de Graduat en ESO: 

1) Els alumnes que hagen superat totes les matèries. 

2) Els alumnes que no superen una, dues i excepcionalment tres 

matèries, si així ho considera l’equip docent. Aquesta decisió 

s’adoptarà sempre que l’equip docent considere que la naturalesa i el 

pes de dites matèries en el conjunt de l’etapa no haja impedit 

aconseguir les competències bàsiques i els objectius de l’etapa, 

d’acord amb els criteris establerts pel claustre. Es ponderaran de 

manera especial el Valencià, Castellà i les Matemàtiques, matèries 

instrumentals bàsiques. 

No obtindran el Títol de Graduat en ESO: 

Tots aquells alumnes que no complisquen els requisits anteriors. 

 

Criteris de Centre (aprovats en CCP de 15.05.12) 

Si l’alumne té alguna matèria suspesa, tindrem en compte els següents 

criteris:  

a) NO OBTÉ EL TÍTOL, si alguna de les matèries no superades té una 

qualificació inferior a 3 (és a dir, un 1 o un 2) o és un 

abandonament. 

b) AMB UNA MATÈRIA NO SUPERADA: 

i) Obtindrà el títol si la mitjana ponderada de les notes de totes les 

matèries del curs és major o igual a 5. El pes de cada matèria serà 

el nombre d’hores setmanals de l’assignatura.  

ii) NO OBTINDRÀ EL TÍTOL si la mitjana ponderada de totes les 

matèries del curs és inferior a 5. El pes de cada matèria serà el 

nombre d’hores setmanals de l’assignatura.  

c) AMB DUES MATÈRIES NO SUPERADES: 

i) NO OBTÉ EL TÍTOL si les dues matèries són instrumentals 

(Valencià, Castellà i Matemàtiques) 



 

ii) OBTÉ EL TÍTOL si la mitjana ponderada de les notes de totes les 

matèries del curs és major o igual a 5. El pes de cada matèria serà 

el nombre d’hores setmanals de l’assignatura.  

d) AMB TRES MATÈRIES NO SUPERADES: 

i) NO OBTÉ EL TÍTOL. 

En el còmput de matèries no superades, a l’efecte d’obtenció del títol de 

graduat en ESO, es consideraran tant les matèries de 4t d’ESO, com també 

les de cursos anteriors. Es consideraran matèries diferents les 

corresponents a cada un dels cursos de l’etapa; així mateix, les matèries 

d’idèntica denominació computaran de forma independent per cada curs. 

OBTENCIÓ TITOL ESO 

Nº suspeses condicions Decisió de Titulació 

0  ninguna  Titula 

1  ninguna  Titula 

2 1 instrumental màxim + un altra  Titula 

2 2 instrumentals No Titula 

1 + 1 pendent 2 instrumentals No Titula 

CONSELL ORIENTADOR: Tot alumnat rebrà un consell orientador al finalitzar 
4t o el Programa de Diversificació Curricular, confidencial i no obligatori. 
L’alumnat que no obtinga el títol de graduat rebrà un certificat acreditatiu 
de l’avaluació en què constaran els anys cursats i les qualificacions 
obtingudes en les distintes àrees, matèries i àmbits. 

 



 

 

ABANDONAMENT D’UNA ASSIGNATURA 

Criteris aprovats en CCP el 15.05.12. 

1. Delimitació del Concepte. 

Es considerarà que un alumne ha abandonat una assignatura quan 
incórrega en alguna d’aquestes circumstàncies: 

a) Falte reiteradament, de manera selectiva i injustificada, a les hores 
lectives d’una determinada assignatura. 

b) Mantinga en classe una actitud passiva o negativa, concretada en: 

� No realitze els treballs, activitats i exercicis de forma reiterada i 
injustificada. 

� No es presente als exàmens o els presente en blanc 
sistemàticament.  

� Reiterades amonestacions del professor de l’assignatura per 
impedir el normal desenvolupament de la classe o haver provocat 
conflictes greus de disciplina dins de l’aula. 

� No porte a classe, de manera sistemàtica, el material necessari per 
treballar la matèria. 

� No haber-se presentat a un exàmen de setembre o deixar-lo 
en blanc, així com no presentar el treball de recuperació per 
a l’estiu, si és el cas. 

Nota.- Per invocar qualsevol dels supòsits d’abandonament serà 
imprescindible disposar d’una documentació suficient que permeta 
argumentar i recolzar la decisió. 

2.  Determinació de l’abandonament. 

L’abandonament d’una matèria es produeix de manera progressiva, per 
tant, es tindrà en compte, a l’hora de determinar que s’ha produït 
abandonament d’una assignatura per part d’un alumne, el respecte de les 
següents actuacions: 

a) El professor comunicarà amb suficient antel�lació al professor-tutor de 
l’alumne la possibilitat que, atenent els criteris expressats en 
Delimitació del Concepte, l’estudiant puga haver abandonat 
l’assignatura. Aquesta comunicació haurà de fer-se, com a molt tard, 
en el transcurs de la sessió de la Segona avaluació i haurà de constar-
hi en l’acta. 

b) El professor-tutor haurà de convocar una reunió amb l’alumne i els 
seus pares i el professorat implicat, per interessar-se pels motius del 
possible abandonament i tractar de buscar-hi solucions. En aquesta 



 

reunió se’ls informarà, als pares, que l’abandonament de 
l’assignatura podria significar, entre altres mesures, la no 
obtenció del Títol de Graduat en Secundària. 

c) El tutor i el professorat implicat s’assegurarà de què quede constància 
que els pares i l’alumne han quedat assabentats de la situació. A partir 
d’aquest moment el tutor així com el professorat implicat mantindran 
un seguiment més estret de l’alumne, dels pares del qual s’espera un 
compromís actiu per tal de propiciar, entre tots, un canvi en l’actitud 
de l’alumne davant l’assignatura abandonada. 

d) De persistir l’abandonament per part de l’alumne, en la sessió 
Extraordinaria de setembre, la Junta avaluadora ho tindrà en compte, 
d’acord amb els criteris de promoció de l’etapa. 



 

 

INCORPORACIÓ I PERMANÈNCIA EN PDC 

Criteris segons ordre de 16 de juny de 2008 (DOCV 20.06.08)  

Podran incorporar-se a 4t PDC 

1) Alumnat procedent de 3r PDC 

2) Alumnat que estiga repetint 3r d’ESO i que promocionant a 4t ESO per 

via ordinària es preveuen greus dificultats per obtindre el Títol de 

Graduat. 

3) Alumnat que estiga cursant 3r d’ESO i tinga complits 17 anys o els 

complisca l’any natural en què s’incorpore al programa. 

4) Alumnat que cursant 4t es preveuen greus dificultats per obtindre el 

Títol de Graduat inclòs repetint per via ordinària. 

Aquesta mesura s’aplicarà exclusivament quan l’alumne: 

a) Presente dificultats generalitzades d’aprenentatge en els 

cursos anteriors. 

b) Es trobe en risc evident de no assolir els objectius i les 

competències bàsiques de l’etapa cursant el currículum ordinari. 

c) Tinga interés fundat d’obtindre el títol de Graduat en Educació 

Secundària Obligatòria.  

Criteris de Centre (aprovats en CCP de 15.05.12) 

Criteris d’INCORPORACIÓ 

a) Tant els pares com l’alumne signaran un compromís 

d’acceptació i coneixement dels criteris de permanència. 

b) Les assignatures pendents hauran de ser recuperades al llarg del 

primer trimestre, mitjançant els criteris establerts pels distints 

departaments. Cas de no ser recuperada, computarà per al càlcul de 

la mitjana d’ESO. 

c) La mitjana d’ESO es calcularà amb la totalitat de les 

assignatures cursades al llarg de tota l’ESO. 

Criteris de PERMANÈNCIA 

a) No presentar abandonament de cap matèria. 



 

b) Mantindre l’interés, preocupació i esforç regular per aconseguir el Títol 

de Graduat Secundària, així com no presentar una actitud negativa i 

desfavorable cap el treball i la convivència escolar.  

c) L’incompliment d’aquestos criteris serà motiu d’exclusió del programa, 

incorporant-se al seu grup de referència de 4t d’ESO. Aquesta decisió 

es prendrà en la 1a o 2a sessió d’avaluació. 

CRITERIS DE PROMOCIÓ I OBTENCIÓ DEL TÍTOL EN EL PDC 

Normativa de referència: ORDE de 16 de juny de 2008, de la 
Conselleria d’educació, per la que se regula el programa de diversificació 
curricular en l’educació secundaria obligatòria. 

• Podrà participar en el programa l’alumnat des de tercer curs 
d’educació secundària obligatòria. Així mateix, podrà participar 
l’alumnat que, una vegada cursat segon, no estiga en condicions 
de promocionar a tercer i haja repetit ja una vegada en l’etapa. 

• Esta mesura s’aplica exclusivament a l’lumnat amb aquests 
requisits: 

a) Presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge en 
els cursos anteriors. 

b) Trobar-se en risc evident de no assolir els objectius i les 
competències bàsiques de l’etapa cursant el currículum 
ordinari. 

c) Tindre interés fundat d’obtindre el títol de Graduat en 
Educació Secundària Obligatòria. 

• S’incorporarà al segon curs del programa de diversificació 
curricular l’alumnat en el següent ordre: 

a) Alumnat que haja cursat quart d’educació secundària 
obligatòria. 

b) Alumnat que haja cursat dues vegades tercer 

c) Alumnat que haja cursat tercer una sola vegada i tinga 
cumplits 17 anys els complisca l’any natural en què 
s’incorpore al programa. 

Article 8. Criteris d’avaluació, promoció i obtenció del títol de 
Graduat en Educació Secundària Obligatòria 

• El professorat prendrà com a referent fonamental per a valorar el 
grau d’adquisició de les competències bàsiques i el de consecució 
dels objectius de l’etapa de l’alumnat que curse un programa de 
diversificació curricular, els criteris d’avaluació específics del 
programa. 



 

• Ateses les característiques d’este programa, mentres l’alumnat el 
curse, no es consideraran com a pendents les matèries no 
superades en cursos anteriors. 

• Com a conseqüència del procés d’avaluació contínua, en l’última 
sessió d’avaluació del primer curs del programa que es realitze al 
mes de juny, l’equip docent promocionarà al segon curs del 
programa l’alumnat que haja superat tots els àmbits i les matèries 
cursades. 

• Les alumnes i els alumnes podran realitzar una prova 
extraordinària dels àmbits i les matèries que no les hagen 
superades, en els primers dies del mes de setembre. Una vegada 
realitzada esta prova, en sessió d’avaluació, l’equip docent 
incorporarà este alumnat al segon curs del programa. En cas que 
s’incorpore amb àmbits o matèries no superades, que tindran la 
consideració de pendents, seguirà un programa de reforç destinat 
a recuperar els aprenentatges no adquirits i haurà de superar 
l’avaluació corresponent al dit programa. Esta circumstància serà 
tinguda en compte a l’efecte de qualificació dels àmbits o les 
matèries no superades. El programa de reforç l’elaborarà el 
corresponent departament didàctic de la matèria o la professora o 
el professor d’àmbit, d’acord amb el Pla d’Atenció a la Diversitat 
del centre, i serà assessorat pel departament d’orientació o per qui 
tinga atribuïdes les seues funcions. En les programacions 
didàctiques s’establiran els criteris i les estratègies per a elaborar 
estos programes de reforç, així com els criteris d’avaluació per a la 
seua superació. Els centres docents adoptaran mesures 
organitzadores per a facilitar el desenrotllament dels programes de 
reforç. 

• Com a conseqüència del procés d’avaluació contínua, en l’última 
sessió d’avaluació del segon curs del programa que es realitze al 
mes de juny, l’equip docent proposarà l’expedició del títol de 
Graduat en Educació Secundària Obligatòria a l’alumnat que haja 
aconseguit les competències bàsiques i els objectius d’esta etapa 
per haver superat tots els àmbits i les matèries del programa. 

• Així mateix, podran obtindre el dit títol, aquelles alumnes i alumnes 
que, havent superat els àmbits Lingüístic i Social, i Científic i, 
després de la corresponent prova extraordinària de setembre, 
tinguen avaluació negativa en una o dos matèries i, 
excepcionalment, en tres, sempre que a juí de l’equip docent haja 
aconseguit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa. A 
estos efectes l’àmbit Pràctic es comptabilitzarà, si és el cas, com 
una matèria. 



 

• L’alumnat que, en finalitzar el programa, no estiga en condicions 
d’obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria 
podrà romandre un altre any més en el programa, sempre que 
complisca com a màxim els 18 anys d’edat l’any en què finalitze el 
curs, amb l’excepció assenyalada en l’article 6.2. 

• En la promoció de primer curs a segon curs del programa es 
tindran en compte els requisits esmentats a l´apartat 2, 
especialment el punt c, el qual es valorarà d´acord amb 
l´avaluació continua durant el curs. 

•  Aquest centre aplicarà dins de les possibilitats de l’article 8, punt 
7:  

Amb 3 assignatures suspeses s’expedirà el títol de Graduat en ESO. 

Si l’alumne/a ha manifestat un baix rendiment al primer curs, es 
plantejarà la possibilitat de tornar al grup ordinari, si a Setembre no supera 
les assignatures suspeses, com a conseqüència de no complir les condicions 
d’accés al programa, no per suspendre. D’aquest fet s’informarà al mes de 
Juny als pares dels alumnes que es troben en eixa situació. 



 

 

INCORPORACIÓ I PERMANÈNCIA EN PQPI 

Criteris segons ordre de 19 de maig de 2008  

Podran accedir a aquestos programes: 

1) Jóvens majors de 16 anys complits l’any natural d’inici del programa. 

2) Jóvens de 15 anys que estiguen cursant 2n i no estiguen en 

condicions de promocionar a 3r, hagen repetit ja una vegada en 

Educació Secundària Obligatòria. 

3) Els jóvens hauran d’accedir voluntàriament al programa i desitjar 

una inserció professional primerenca 

4) Jóvens escolaritzats que es troben en greu risc d’abandó escolar, 

sense titulació i/o amb un historial d’absentisme escolar degudament 

documentat. 

5) Jóvens desescolaritzats sense cap titulació i que demostren interés 

per incorporar-se al sistema educatiu.  

6) Jóvens amb necessitats educatives especials associades a 

condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta. 

Criteris de Centre (aprovats en CCP de 15.05.12) 

Criteris de PERMANÈNCIA del Centre. 

La Junta d’Avaluació haurà de considerar l’interés de l’alumne, a l’hora 

de proposar-lo.  

a) No presentar abandonament en cap matèria.  

b) Mantindre l’interés, preocupació i esforç per obtindre una inserció 

laboral primerenca, així com aconseguir el TGS. 

c) No presentar una actitud negativa i desfavorable cap el treball i la 

convivència del grup.  

d) L’incompliment de qualsevols dels criteris abans esmentats serà motiu 

de no consecució dels objectius del programa, i s’informarà a l’alumne 

i a la família, de les conseqüències derivades. 

e) L’alumne i la família signaran, a banda dels Annexos propis en la 

normativa d’incorporació al PQPI un document intern com que estan 

assabentats d’aquests criteris de permanència. 



 

MESURES DE RECUPERACIÓ 

 Els qui passen de curs sense haver superat totes les matèries han de 
seguir els programes de reforç que establisca l’equip docent, d’acord amb el 
que determine la conselleria competent en matèria d’educació, i hauran de 
superar les avaluacions corresponents a estos programes de reforç. 

El centre adoptarà mesures organitzatives i curriculars per a facilitar 
a l’alumnat la superació de les àrees i matèries pendents de cursos 
anteriors. En les programacions didàctiques es concretaran les mesures, les 
estratègies didàctiques, així com els criteris d’avaluació per a la superació 
de les corresponents àrees i matèries pendents. 

En l’informe d’avaluació individualizat què es farà a l’alumne 
s’indicaran les dificultats que presenta en cada una de les àrees o matèries 
pendents. 

La superació de les àrees i matèries pendents, es realitzarà a través 
de l’avaluació contínua amb l’objecte que l’alumnat puga incorporar-se 
progressivament a l’activitat acadèmica ordinària del seu curs, sense 
esperar a la prova extraordinària de setembre. No obstant, si l’alumnat no 
haguera superat alguna àrea o matèria pendent durant el procés d’avaluació 
contínua, podrà presentar-se a les corresponents proves extraordinàries. 

L’avaluació de les àrees o matèries pendents correspon a la 
professora o al professor de l’àrea o matèria respectiva del curs en què es 
trobe l’alumna o l’alumne. L’avaluació d’àrees o matèries que l’alumna o 
l’alumne ha deixat de cursar correspon al Departament Didàctic. 

Durant el procés d’avaluació contínua, si es considera que l’alumna o 
l’alumne ha superat àrees o matèries pendents, es farà constar en la sessió 
d’avaluació immediata, en acta complementària, perquè la qualificació 
positiva es trasllade a tots els documents d’avaluació. Quan esta superació 
es realitze després de la prova extraordinària, així es farà constar en els 
corresponents documents d’avaluació. 

 

 



 

8.- TEMES TRANSVERSALS 

8.1  Finalitat i justificació dels temes transversals 

La justificació ve determinada per l'exigència d'abordar determinades 
temàtiques o continguts referits la salut, consum, medi ambient, 
convivència etc., que, sent familiars per al professorat, mai no han abastat 
el rang d'ensenyaments obligatoris reglats. 

Especificació de la LOE al respecte: Proyecto educativo. Artículo 121 

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los 

currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar 

y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, 

materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 

Tenint present la vessant més valorativa o moral i la voluntat de 
comprensió-acció de la comunitat educativa, ens trobem amb la necessitat 
d'aconseguir aules plenament cooperatives i participatives, en què l'alumnat 
és senta implicat en el procés d'aprenentatge i on el professorat siga un 
agent creador del currículum, intel�lectual i crític. 

Segons la filosofia educativa de l'IES, aquest necessita obrir-se a la 
vida i trencar el divorci o distanciament entre els continguts de les àrees i 
els que l'alumne percep i adquireix a través de la seua experiència diària, 
en contacte amb la realitat. 

L’IES tindrà aquest fins educatius 

• Despertar la il�lusió en els alumnes i alumnes per a lluitar per un 
programa de vida positiu i creador. 

• Aconseguir actituds favorables al millorament de la persona. 

• Aconseguir una societat més fraterna, capaç de sentir i percebre el futur 
del planeta com un futur comú , compartit i universal, en el que cada un 
té la seua xicoteta o gran responsabilitat. 

 

8.2 El concepte de la tranversalitat 

 S'entén per transversalitat la impregnació de certs temes, (valors), 
en l'estructura del currículum, de manera que aquest aprenentatge 
s'obtinga des de l'àmbit disciplinar i des de l'atmòsfera de la vida del centre.  

Es necessària la corresponsabilització de tota la comunitat educativa, 
de forma que el seu tractament educatiu anirà més enllà de les activitats de 
l'aula per a estar present en tota la vida del centre i el seu entorn social. 

Els objectius dissenyats en cada tema transversal són coherents amb 
els valors bàsics en què s’educarà i que es troben al nostre PEC. 



 

8.3 Temes transversals que s'incorporen al currículum del centre. 

 Els determinats per part de l’Adminstració, en la legislació 

vigent, són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Metodologia. 

 El tractament metodològic que se'ls donarà serà el de continguts 
actitudinals que s'aplicaran a totes les àrees del currículum. Però també 
tindran la consideració d'unitats pròpies de contingut, aprofitant per a això 
les activitats d'assignatures afins, retallades de temes o lectures de notícies 
en periòdics, temes ocasionals amb motiu de dates commemoratives etc. 

Anualment es proporcionaran les activitats a realitzar durant el curs, 
prèvia consulta i coordinació dels Departaments Didàctics. A més, el 
claustre podrà triar un tema transversal d'aplicació general. 

• Educació moral i cívica 

• Educación per a la pau 

• Educación per a la igualtat 
d'oportunitats entre els sexes. 

• Educación per a la salut. 

• Educación sexual. 

• Educación ambiental. 

• Educación del consumidor. 

• Educación vial. 

A banda dels anteriors, creiem oportú 
incorporar dos temes més, fixats pel 
claustre de professors: 

• Educación multicultural.  

• Educación en la solidaritat i el 
voluntariat. 

• Vida 

• Pau 

• Respecte 

• Solidaritat, 

• Tolerància 

• Igualtat 

• Justicia 

• Esperança 

• Responsabilitat 

• Participació 

VALORS 



 

8.5 Descripció dels Temes Transversals 

Temes 
Transversals 

Descripció 

Educació ambiental Basada en el concepte de Naturalesa i Medi ambient 
on l'alumne ha de comprendre les relacions amb el 
mitjà, conèixer els problemes ambientals i les 
solucions individuals i col�lectives que requereix per 
a millorar el nostre entorn. 

Educació per a la 
pau 

Basada en el concepte de pau, solidaritat i resolució 
de conflictes a través de l'aplicació d'activitats que 
estimulen el dialogue. 

Educació per a la 
igualtat 
d'oportunitats 

Basada en el dret d'igualtat sense distinció de sexe, 
raça o creença, per tant fa referència a una educació 
conjunta de tots dos sexes, igualtat d'oportunitats i 
participació, promoció de la integració social i 
cultura. 

Educació moral i 
cívica 

Basada en els fonaments per a viure en societat: EM 
es refereix les actuacions educatives relacionades 
amb el desenvolupament valoratiu dels alumnes/as i 
la EC es refereix a qüestions de relacions socials, per 
tant, la EMC ha d'ajudar a analitzar críticament la 
realitat quotidiana i les normes morals. 

Educació per a la 
salut 

Promoció de la salut i en la creació d'hàbits d'higiene 
física, mental i social que desenvolupen l'autoestima 
i milloren la qualitat de vida 

Educació sexual Basada, en conèixer els aspectes biològics de la 
sexualitat, sinó en la informació, orientació i 
educació dels seus aspectes afectius, emocionals i 
socials, com a activitat plena de comunicació. 

Educació vial Basada en el coneixement i la utilització de la vida 
pública com a tema social i la responsabilitat socialt. 

Educació del 
consumidor 

Basat en la creació d'hàbits de vida saludables, 
ordenant el consum, estimulant capacitats per a 
saber triar i dotant a l'alumne/a de instruments 
d'anàlisis cap a l'excés de consum de productes 
innecessaris. 



 

 

Tema Transversal  Departament Assignatura / Curs 

Biologia—Geologia  C.Naturals, Bio-Geo/Tota l’etapa 

EPV  EPV/ 1r, 3r i 4t ESO/T. Disseny/ 
2n ESO 

Educació Física  EF // Tota l’etapa 
Física i Química   FQ // 3r i 4t ESO 

Filosofia  EPC /2n ESO / Ética / 4t ESO 
Francés  Francés / 3r i 4t ESO 
Informàtica INF/Tota l’etapa 

Anglés Anglés /1r, 2n i 3r ESO 

Socials Socials /1r, 2n i 3r ESO 
Lengua Castellana  Lengua Castellana / Tota l’etapa 

Música  Música / 2n i 4t ESO 

Tecnología  Tec / 1r i 4t ESO / Àmbit Tec PDC 

Valencià Valencià / Tota l’etapa 

LLatí 4t ESO 

Educació Ambiental 

Religió Religió /1r i 2n ESO 

Biologia—Geologia  C.Naturals, Bio-Geo/Tota l’etapa 

EPV  EPV/ 1r, 3r i 4t ESO/T. Disseny/ 
2n ESO 

Educació Física  EF // Tota l’etapa 
Física i Química   FQ // Tota l’etapa 

Filosofia  EPC /2n ESO / Ética / 4t ESO 
Francés  Francés / Tota l’etapa 
Anglés Anglés /1r, 2n i 3r ESO 

Socials Socials / Tota l’etapa 
Lengua Castellana  Lengua Castellana / Tota l’etapa 

Música  Música / 2n i 4t ESO 

Tecnología  Tec / 1r i 4t ESO / Àmbit Tec PDC 

Valencià Valencià / Tota l’etapa 

LLatí 4t ESO 

Educació per a la Pau 

Religió Religió / Tota l’etapa 

Biologia—Geologia  C.Naturals, Bio-Geo/Tota l’etapa Educació per  
l’igualtat 
d’oportunitats EPV  EPV/ 1r, 3r i 4t ESO/T. Disseny/ 

2n ESO 



 

Educació Física  EF // Tota l’etapa 
Física i Química   FQ // Tota l’etapa 

Filosofia  EPC /2n ESO / Ética / 4t 
ESO/PQPI 

Francés  Francés / Tota l’etapa 
Anglés Anglés /1r, 2n i 3r ESO 

Socials Socials / Tota l’etapa 
Lengua Castellana  Lengua Castellana / Tota l’etapa 

Música  Música / 2n i 4t ESO 

Tecnología  Tec / 1r i 4t ESO / Àmbit Tec PDC 

Valencià Valencià / Tota l’etapa 

LLatí 4t ESO 

Religió Religió / Tota l’etapa 

Biologia—Geologia  C.Naturals, Bio-Geo/Tota l’etapa 

EPV  EPV/ 1r, 3r i 4t ESO/T. Disseny/ 
2n ESO 

Educació Física  EF // Tota l’etapa 
Física i Química   FQ // Tota l’etapa 

Filosofia  EPC /2n ESO / Ética / 4t 
ESO/PQPI 

Francés  Francés / Tota l’etapa 
Anglés Anglés /1r, 2n i 3r ESO 

Socials Socials / Tota l’etapa 
Lengua Castellana  Lengua Castellana / Tota l’etapa 

Música  Música / 2n i 4t ESO 

Valencià Valencià / Tota l’etapa 

LLatí 4t ESO 

Educació Moral i cívica 

Religió Religió / Tota l’etapa 

Biologia—Geologia  C.Naturals, Bio-Geo/Tota l’etapa 

EPV  EPV/ 1r ESO/T. Disseny/ 2n ESO 

Educació Física  EF // Tota l’etapa 
Filosofia  EPC /2n ESO / Ética / 4t 

ESO/PQPI 
Llatí  4t ESO 

Educació Sexual 

Valencià  Tota l’etapa 

Biologia—Geologia  C.Naturals, Bio-Geo/Tota l’etapa 

EPV  EPV/ 1r, 3r i 4t ESO/T. Disseny/ 
2n ESO 

Educació per a la 
Salut 

Educació Física  EF // Tota l’etapa 



 

Física i Química   FQ // 3r ESO 

Tecnologia PDC/ PQPI /1r i 4t ESO 

Informàtica INF// Tota l’etapa 

Francés  Francés / 2n ESO 
Anglés Anglés /1r, 2n, 3r i 4t ESO 

Socials Socials / 2n i 3r ESO 
Lengua Castellana  Castellà / 1r, 3r i 4t ESO 

Música  Música / 2n, 3r  i 4t ESO 

Valencià Valencià / 1r, 2n i 4t ESO 

LLatí 4t ESO 

Religió Religió / 1r, 2n i 3r ESO 

Biologia—Geologia  C.Naturals, Bio-Geo/Tota l’etapa 

EPV  EPV/ 1r i 4t ESO/T. Disseny/ 2n 
ESO 

Educació Física  EF // 3r i 4t ESO 
Física i Química   FQ // 4t ESO 

Francés  Francés / 3r ESO 
Anglés Anglés /1r, 2n, 3r i 4t ESO 

Lengua Castellana  Castellà / 1r, 3r i 4t ESO 

Valencià Valencià / 1r, i 2n  ESO 

Educació Vial 

LLatí 4t ESO 

Biologia—Geologia  C.Naturals, Bio-Geo/Tota l’etapa 

EPV  EPV/ 1r i 4t ESO/T. Disseny/ 2n 
ESO 

Educació Física  EF // Tota l’etapa 
Religió 3r i 4t ESO 

Física i Química   FQ // 3r ESO 

Francés  Francés / 2n i 3r ESO 
Informàtica 4t ESO 

Socials 3r ESO 

Anglés Anglés /1r, 2n, 3r i 4t ESO 

Música 2n, 3r i 4t ESO 

Lengua Castellana  Castellà / 2n, 3r i 4t ESO 

Tecnologia PDC/ PQPI /1r i 4t ESO 

Valencià Valencià / Tota l’etapa 

Educació del 
Consumidor 

Filosofia EPC 2n ESO/ Ètica 4t ESO 

 

 Les activitats culturals organitzades pel centre abordaran i 
s'aproximaran als TEMES TRANSVERSALS 



 

8.6 Avaluació 

L'avaluació dels esmentats temes transversals es farà tenint en 
compte les actituds de l'alumnat i de forma globalitzada en cada tema. Es 
realitzarà al mateix temps que l'avaluació de continguts i com a part d'ella. 

L'avaluació dels dissenys curriculars i del procés 
d'ensenyamentaprenentatge l'hauria de portar a terme la Comissió de 
coordinació pedagògica almenys en dues ocasions: a principis del segon 
trimestre i al final del curs. La seua finalitat serà la de comprovar l'eficàcia 
de la metodologia emprada i el grau d'adquisició dels valors a treballar per 
part dels alumnes. 

 



 

9.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

L’atenció a la diversitat es manifesta quan la metodología didàctica, 
així com l’organització de la docència, atenen la pluralitat d’interesos, 
motivacions i capacitats de l’alumnat, i aquesta es tradueix en mesures 
educatives, de caràcter general per a tot l’alumnat o mesures extraodinàries 
i específiques per l’alumnat amb més necessitats d’ajuda i suport educatiu. 

Donar una reposta educativa de qualitat significa, entre altres, 
encertar la resposta ajustada, adaptada a les possibilitats i necessitats de 
l’alumnat. Això suposa un esforç, una flexibilitat organitzativa en els 
agrupaments i els horaris dels grups, i una coordinació suficient entre els 
professors. L’autonomia pedagògica actual als centres ho permet. 

La diversitat forma part de la nostra vida social i cultural, i un Centre 
educatiu no ha de estar exent d'eixa característica que, a hores d'ara i 
degut a l'augment de la multiculturalitat de la nostra societat, és ja la 
característica que ens defineix. En aquest moment hem d'abastar més 
variables per explicar la ineludible necessitat de respondre a noves i lícites 
demandes de les famílies i dels alumnes del nostre centre. 

Avui, sense descuidar l’atenció dels alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge, relació i comportament, tenim un altre repte pel que fa a la 
Diversitat i ho és la resposta dels centres a les families i els alumnes 
immigrants. 

Els principis d'intervenció per atendre a la diversitat de l'alumnat han 
d'incloure's al Projecte Educatiu de l’IES, i això reclama la indispensable 
participació de families i professors. Les mesures concretes i les activitats a 
dissenyar i desenvolupar romandran al PAD, de revisió anual, i a la PGA. 

Algunes de les mesures també figuraran a les Programacions 
Didàtiques i a les Programacions d'Aula. 

Normativa 

• l’Ordre de 18 de juny de 1999 que regula l’atenció a la diversitat en la 
Secundària Obligatòria  

• l’Ordre de 4 de juliol de 2001 que regula l’atenció a l’alumnat amb 
necessitats de compensació educativa 

• L'Ordre de 14 de maig de 2005 que regula l'atenció a l'alumnat amb 
NEE en centres que imparteixen educació secundària 

• L'Ordre de 15 de maig de 2006 per la qual s'estableix el model 
d'informe psicopedagògic i el procés de formalització 

• L’Orde de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual 
es regula el programa de diversificació curricular en l’educació 
secundària obligatòria. 



 

El Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) per al curs acadèmic inclourà: 

MESURES dirigides a part de l’alumnat 

Mesures de caràcter general Mesures específiques 
extraordinàries 

• Les tasques d’adequació i 
concreció del currículum 

• L’organització de l’opcionalitat i 
optativitat 

• L’orientació educativa, 
psicopedagògica i professional, i 
la tutoria 

• Les activitats de reforç 

• Les mesures complementàries 
per a l’alumnat que permaneix 
un any més en el mateix curs. 

 

• Adaptacions d’accés al currículum 
–AAC- 

• Adaptacions curriculars 
individuals significatives –ACIS- 

• Programa de diversificació 
curricular –PDC- 2 curs, 4t 
d'ESO. Cada curs escolar els 
tutors de 3r ESO ja en les 
sessions d’avaluació (2) hauran 
de fer una primera proposta, 
ajustant-se al seu perfil. 

• Programa de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI). 2n 
curs (Finalitza el present curs) 

• Programa  de Formació 
Professional Bàsica (FPB). Cada 
curs escolar els tutors de 1r i 2n 
d’ESO ja en les sessions de la 2ª 
avaluació hauran de fer una  
proposta, ajustant-se al seu perfil 

Donada la complexitat dels horaris de grups i del professorat, és del tot 
impossible fer uns horaris específics perquè l'alumnat que repeteix curs 
puga aprofitar més el temps en les matèries que va suspendre. No obstant 
aixó, és un objectiu per a pròxims cursos resoldre aquest problema, sempre 
i quant la normativa considere aquesta mesura. 

Cada curs escolar, s’iniciarà el procés de selecció de l’alumnat, i si ha un 
nombre d’alumnat mínim per a poder sol.licitar.ho, es tramitarà la sol.licitud 
d’autorització del programa segons les dades establertes. 



 

9.1 Mesures de caràcter general o ordinàries 

Mesures de caràcter general 

• Mesures de suport i reforç a l'alumnat amb dificultats 
d'aprenentatge: Aquesta mesura, s’ofereix a qualsevol alumne que 
siga propossat pel professor de la matèria, d’acord amb el tutor. Es 
duen a terme en l'aula ordinària i es dirigeixen a l'alumnat en el qual 
s'han detectat dificultats en els seus aprenentatges ( sobre tot en les 
instrumentats) a través de les avaluacions diagnòstiques (Avaluació 
inicial per àrees i/o Avaluació Psicopedagògica de caràcter col�lectiu). 
S'aplica, així mateix, a l'alumnat amb matèries pendents de cursos 
anteriors. El caràcter temporal de la mesura obliga a revisar 
periòdicament les necessitats de reforç dels alumnes. Les noves 
incorporacions o baixes es decidiran a les diferents avaluacions i amb 
el seguiment de l’alumne al llarg del curs. En el Sivera Font, el professor 
del grup s’ocupa dels alumnes amb necessitats reforç, exceptuant els 
que surten de classe per rebre l’atenció fora de l’aula del PT. Aquestes 
activitats s’organitzaran dins de l’horari general 

• Organització flexible de grups:  En el nostre centre, Le hores 
destinades a reforç se utilitzen preferenment per organitzar 
agrupaments flexibles. S'aplica als primers cursos de l'ESO amb un 
sistema d’agrupament per color en totes les assignatures, meys EF, en 
segon en les llengües. Consisteix a desdoblegar dos grups-aula en tres 
agrupaments de nivells diferents, bé en funció del nivell competèncial o 
baix criteris d’homogeïnitat curricular de l'alumnat. Aquesta organització 
té com a objectiu reduir els nivells de desfasament curricular benvolguts. 

• Repetició de curs: Tal com s'estableix en la normativa vigent i en els 
criteris de promoció establits en el present Projecte Educatiu, es tracta 
d'una mesura ordinària d'atenció a la diversitat mitjançant la qual es 
tracta de millorar la maduresa de les competències bàsiques no 
aconseguida repetint, de nou un curs escolar. 

• Mesures d'Optativitat/ Opcionalitat: Es tracta de les mesures 
contemplades en el currículum oficial i que segueixen els objectius de 
comprensivitat i propedèutics que marca l'Etapa. Bàsicament s'ofereix la 
possibilitat de cursar una segona llengua estrangera, 
Informàtica i, especialment, Tallers (relacionats amb els continguts de 
matèries instrumentals) per a aquella part de l'alumnat que presenta 
manques en aqueixes àrees. 

 



 

9.2 Mesures de caràcter específic o extraordinàries 

Mesures de caràcter específic 

Adaptacions d’accés al currículum –AAC- 

• Alumnes amb discapacitat motòrica, psíquica o sensorial, o  
desconèixement de la llengua vehicular, tenen hàndicaps per a utilitzar 
les vies d’accés al currículum habituals, com l’auditiva i la visual, emprar 
materials comuns o disposar d’una bona mobilitat. 

• No tenim dificultats vers alumnes motòrics, pel que fa a les barreres 
arquitectòniques, així com disposem d’assessorament específic pel 
Servei psicopedagògic Escolar V-09 de Xàtiva. 

• Contem amb l’assessorament professional extern al centre de l’ONCE  
Xàtiva per compensar les deficiències visuals d’alumnes del centre. 

Adaptacions Curriculars Individuals Significatives –ACIs- 

• És específica dels alumnes amb NEE, atribuibles a condicions de 
discapacitat (temporals o permanents) o sobredotació intel.lectual, o a 
una història personal i escolar sotmesa a situacions desfavorables. 

• Aquesta mesura sols s’adoptarà si s’han esgotat altres mesures menys 
extraodinàries, s’han determinat les NEE i el seu caràcter permanent o 
temporal, per mitjà de l’avaluació psicopedagògica. 

• El ACIs presenta modificacions en els elements prescriptius del 
currículum, com l’adequació o eliminació d’objectius, l’eliminació o 
inclusió de continguts, modificació dels criteris d’avaluació, així com 
l’ampliació de les activitats educatives de determinades àrees. Un ACIS 
significa que la distància entre el currículum ordinari i l’adaptat siga com 
a mínim de dos cursos. 

Terminis per a l’elaboració de les ACIS: 

• A data 1 de Setembre, els CEIP entregaran els documents d´ACIS del 
alumnes nous. (Regulat al Pla de Transició) 

• No obstant això, es recorda que caldrà actualitzar a l´IES aquestos 
documents, ja que es programen per cicles. 

• L’avaluació inicial tindrà lloc abans de les festes del 9 d’octubre. 

• Una setmana després es proporcionarà una llista amb alumnes que 
possiblement necessitaran ACIS. 

• El DO.passarà les proves de nivell de competència a l’alumne, realitzarà 
l’avaluació psicopedagògica i elaborarà l’informe psicopedagògic, 
comunicant als professors si precissa ACIS. 

• El 20 d’octubre és lliuraran els documents ACIS, i el professor d’àrea 
junt el D.O, determinaran els criteris i el procediment d’avaluació.  



 

9.2.1. Adaptacions Curriculars Individuals Significatives 

Prèviament a la concreció del procediment normatiu per a 
l'establiment d'una Adaptació Curricular Individual Significativa per al nostre 
centre. 

Característiques generals 

• La decisió que una alumna o alumne prosseguisca el seu ensenyament 
amb ACIS únicament s'adoptara després de determinar si té NEE així 
com el seu caràcter temporal o permanent de les mateixes mitjançant 
avaluació psicopedagògica. 

• En l'ESO es considerarà que una ACI és SIGNIFICATIVA, quan la 
distància entre el currículum ordinari que segueix el grup al que pertany 
l'alumne o alumna i el currículum adaptat per a aqueix alumne/a siga, 
com a mínim, d'un cicle. 

• Les ACIS es realitzaran a l'inici del primer cicle o del segon cicle i es 
tindran en compte les realitzades en cicles o cursos anteriors. 

• Solament a causa de situacions educatives excepcionals es realitzaren 
ACIS per a 2n o 4t curs. 

• La decisió de realitzar una adaptació curricular individual significativa la 
prendrà el conjunt del professorat del grup al que pertany l'alumne o 
l'alumna, assessorat pel Departament d'Orientació o, si escau, per qui 
tinga atribuïdes les seues funcions, seguint el procediment indicat a 
continuació, i emplenant el Document de l’ACIS que figura en l'Annex I 
d'aquesta ordre. 



 

Protocol d’actuació 

Adaptacions Curriculars Individuals Significatives (ACIS) 

Normativa Procediments Materials 

Art. Onze, 

1 Detectades les 
possibles NEE d'un 
alumne/a pel 
professorat del grup al 
que pertany, el tutor/a 
d'aquest grup 
emplenarà la Fulla de 
Dades Inicials de l’ACIS 
i la tramitarà al D.O o, 
si escau, a qui tinga 
atribuïdes les seues 
funcions, perquè 
realitze l'avaluació 
psicopedag. preceptiva. 

2 El D.O, emplenarà el 
protocol de l'Avaluació 
Psicopedagògica de les 
NEE de l'alumne/a. 

Prèvia audiència dels 
pares o tutors legals de 
l'alumne/a, emetrà 
l'Informe 
Psicopedagògic, 
fonamentat en 
l'avaluació 
psicopedagògica, en el 
qual indicarà una 
proposta curricular 
específica, o si escau la 
no procedència de l'ACI 
i la proposta d'altres 
mesures. 

Així mateix, quan 
calga, proposarà 
l'adaptació d'accés al 
currículum seguint el 
que determina el 

1. Detecció NEE: A 
través de les proves 
d'avaluació inicial en 1r 
o 3r ESO, on s'estableix 
el NACC (Nivell Actual 
de Competència 
Curricular) de cada 
alumne, més 
l'observació sistemàtica 
en classe (qüestionari 
detecció de 
necessitats), el 
professor informa al 

 

2. Pofessor/a Tutor/a 
emplena la fulla de 
dades inicials i el 
lliurament en 
Departament Orientació 
que signa el vaig rebre 
de la demanda. Aquest 
procés haurà d'estar 
finalitzat abans de final 
del mes d'octubre. 

 

3 El Departament 
d'Orientació inicia el 
procés d'Avaluació 
Psicopedagògica que 
finalitza en l'emissió 
d'un Informe 
Psicopedagògic que, 
prèvia audiència dels 
pares o tutors legals de 
l'alumnat proposat, 
remitent al professorat 
afectat per les 
propostes curriculars 

Determinació del NAC 
per matèria i 
qüestionari específic: 
estil aprenentatge, 
motivació, interessos, 
etc, que emplena cada 
professor i lliurament al 
tutor/a. (Existeixen 
exemples de proves de 
determinació NACC en 
Dpt. Orientació.) 

• Full de dades inicia'ls 
composta de: 

- Protocol de 
“Sol�licitud d'Informe 
Psicopedagògic” que 
emplena el Tutor/a 
(Annexos DOGV num. 
5270 de 31/05/2006, 
pg.19429) 
- Qüestionaris de 
Detecció NEE que 
aporten professors. 

• Protocol oficial 
d'informe 
psicopedagògic: ORDRE 
de 15 de maig de 2006. 

• Contingut bàsic de 
l'informe: 
- Procedeix o no la 
mesura educativa i en 
cas negatiu, proposta 
curricular. 

- Si l’ACI és temporal o 
permanent (ACIS). 

- Àrees afectades i 
orientació 



 

Capítol IV d'aquesta 
ordre. 

incloses en l'informe i a 
través del Cap 
d'Estudis. 

Aquest procés, excepte 
casos especials, haurà 
d'estar finalitzat abans 
de realitzar-se la 
primera avaluació. 

metodològica. 

- Exemplificacions. 

- Seguiment 

3 El professorat que 
impartisca l'àrea o 
àrees corresponents a 
l'alumne/a, basant-se 
en l'informe 
psicopedagògic, 
realitzarà l’ACIS, que 
es reflectirà al 
corresponent protocol. 
L’ACIS serà finalment 
autoritzada, si escau, 
per l'equip docent del 
grup i serà visada per 
direcció del centre. 

4 El professorat de 
l'àrea corresponent 
executa el Programa 
d'ACIS en col�laboració 
amb l’especialista en 
Pedagogia Terapèutica. 

Aquests programes 
seran lliurats al Cap 
d'Estudis responsable 
del PAD. 

Aquest procés, excepte 
casos especials, haurà 
d'estar finalitzat abans 
de realitzar-se la 
primera avaluació 

• Models de programes 
adaptats en annexos. 
Bàsicament es 
contemplaran objectius, 
continguts, criteris 
d'avaluació i 
procediments per a dur 
a terme la mateixa. 

• És convenient inserir 
l'horari de l'alumnat, 
amb especificació 
concreta de les hores 
de suport per part del 
professorat de P.T. i 
materials curriculars a 
utilitzar. 

4 El document d’ACIS 
formarà part de 
l'expedient acadèmic de 
l'alumne/a. Així mateix, 
aquesta circumstància 
es reflectirà en ITACA 
amb les sigles ACIS 

5 Una vegada 
autoritzada l’ACIS per 
l'equip docent, si pot al 
llarg de la primera 
avaluació, i visada per 
direcció de centre, una 
còpia s'arxiva en 
l'expedient de l'alumne 
en secretària de centre. 

L’ACIS conté: 

• Protocol petició NACC 

• Informe Psicopedag. 

• Programes adaptats 

• Autorització equip  
docent i visat Direcció 

• Protocol Seguiment 

5 Per a la realització del 
seguiment i valoració 
final d’ACIS, 
s'emplenaran els 
protocols adients, amb 
l'assessorament del 
D.O. 

Una còpia del protocol 

6 El professor de 
l'àrea adaptada 
conjuntament amb la 
P.T., emplenaran el 
“Document Seguiment 
d’ACIS” que lliuraran al 
tutor/a abans de cada 
sessió d'avaluació. 

• Document de 
seguiment d’ACIS 
(Oficial) 

• Document seguiment 
per avaluació dirigit a 
pares.(D.O.) 



 

de valoració final 
s'adjuntarà a l'acta 
d'avaluació 
corresponent. 

7 El tutor/a, ompli el 
“Document Seguiment 
d’ACIS” en cada sessió 
d'avaluació, adjuntant 
una còpia del mateix al 
butlletí de notes. 

 

8 Còpia del protocol 
de valoració final 
s'adjunta a l'acta 
d'avaluació final i 
s'arxiva. 

L’ACIs podrà ser desenvolupada en l'aula ordinària o fora d'ella amb 
una atenció específica, preferentment, de la PT (pedagogia terapèutica). 

Prioritats en la seua dedicació horària 

• Atenció a l'alumnat amb NEE permanents, que la seua ACIS comprenga 
totes les àrees o les instrumentals. 

• Atenció a l'alumnat amb NEE permanents, que la seua ACIS afecte a 
alguna de les àrees instrumentals. 

• Atenció a l'alumnat amb NEE temporals, l'ACIS afecte a totes o a alguna 
de les àrees instrumentals. 

• Atenció a l'alumnat amb dificultats manifestes d'aprenentatge en les 
àrees instrumentals. 

 

Orde 14 de març 2005 

Avaluació, Promoció i 
Titulació 

Distribució alumnes Reducció ratio 

• Es regeix segons el 
que es disposa en 
normativa vigent. 

• En finalitzar 4t ESO, 
aquells que no 
aconseguisquen els 
objectius mínims no 
podran titular. 

Distribució homogènia 
entre tots els grups 
d'un mateix curs. 

• El nombre màxim 
d'alumnes amb NEE 
permanents:2x aula. 

• Per alumne amb NEE 
permanents, es 
reduirà la ràtio en 3 
alumnes, sense 
perjudici dels 
desdobles establits. 



 

 

Procedimient establiment d’un ACIS 

• Qüestionari determinació Nivell Competèncial i detecció de les NEE.  

• Protocol de “Sol�licitud de l'Informe Psicopedagògic” 

• Informe Psicopedagògic (model) 

• Document d'autorització de l’ACIS amb visat de direcció de l'IES  

• Document d'Adaptació Curricular Significativa 

• Document de Seguiment de l’ACIS (oficial) 

• Document de Seguiment de l’ACIS per avaluació (D.O. Sivera Font) 

Ordre 18 de juny 1999 

Capitol IV. Articles: 13 i 14 

Tretze 

1. Quan les necessitats educatives especials de l'alumnat es deriven de 
condicions personals de discapacitat motora, sensorial o psíquica que 
li impedisquen la utilització dels mitjans ordinaris d'accés al sistema 
educatiu, el centre docent que escolaritze a aquest alumnat 
proposarà una adaptació d'accés al currículum, consistent en la 
dotació extraordinària de recursos tècnics o materials, o en la 
intervenció d'algun professional especialitzat (audició i llenguatge , 
fisioterapeuta, educador d'educació especial, etc.), que li possibilite 
accedir a l'aprenentatge. Si escau, es tindran en compte les 
adaptacions d'accésal currículum realitzades en cicles o etapes 
anteriors. 

2. Els centres docents que escolaritzen alumnat procedent d'altres 
cultures que desconega la llengua vehicular d'ensenyament del 
centre, proposaran entre les adaptacions d'accés al currículum, les 
activitats necessàries perquè aquest alumnat puga accedir al 
coneixement de la llengua vehicular d'ensenyament del centre. 

Catorze 

Per a la realització de les adaptacions d'accés al currículum, es 
seguirà el procediment indicat a continuació i s'emplenarà el Document 
d'Adaptació d'Accés al Currículum que figura en l'Annex II d'aquesta ordre: 



 

9.2.2. Adaptacions d’accés al Curriculum 

Protocol d’actuació 

Adaptacions d’accés al Curriculum (AC) 

Normativa Procediments Materials 

1 Abans de l'inici del 
curs, o quan siguen 
detectades les 
possibles necessitats 
educatives especials 
d'un alumne o alumna 
pel professorat del grup 
al que pertany, el tutor 
o tutora d'aquest grup, 
emplenarà el Full de 
dades Inicials de 
l'Adaptació d'Accés al 
Currículum i la 
tramitarà al Dept. 
d'Orientació o, si escau, 
a qui tinga atribuïdes 
les seues funcions, 
perquè realitze 
l'avaluació preceptiva 
psicopedagògica. 

1. En el Full de Dades 
Personals de 
l'Alumne/a, a l'efecte 
de matriculació, 
s'inclouran dues 
caselles addicionals que 
facen referència a: 

• Condició de 
discapacitat motora, 
sensorial o psíquica, 
en aquest cas hauran 
d'aportar el certificat 
de minusvalidesa. 

• Alumne/a procedent 
d'altres cultures que 
desconega total o 
parcialment la 
llengua vehicular del 
centre. 

2. Secretaria de Centre 
elaborarà un llistat amb 
els casos detectats que 
enviarà al D.O abans 
de finalitzar el curs. 

Detecció NEE: A través 
de les proves 
d'avaluació inicialen 1r 
o 3r ESO, on 
s'estableixeen NACC 
(Nivell Actual de 
Competència 
Curricular) de cada 
alumne, més 
l'observació sistemàtica 
en classe (qüestionari 
detecció de 
necessitats), el 

Documents detecció 
d'Adaptacions d'Accés 
al Currículum a 
emplenar per  
Secretaria del centre. 

Determinació de NAC 
per matèria i 
qüestionari específic: 
estil aprenentatge, 
motivació, interessos, 
etc, que emplena cada 
professor i lliurament al 
Tutor/a. (Existeixen 
exemples de proves de 
determinació NACC en 
Dpt.Orientació.) 

• Fulla de dades 
inicia'ls composta per: 

- Protocol de 
“Sol�licitud d'Informe 
Psicopedagògic” que 
emplena el P. Tutor/a 
(Annexos. DOGV nº 
5270 de 31/05/2006, 
pg.19429 - 
Qüestionaris Detecció 
NEE que aporten 
professors. 



 

professor informa  

3. Serà el tutor/a qui 
emplena la fulla de 
dades inicia'ls i el 
lliurament en D.O que 
signa el vaig rebre de 
la demanda. 

Aquest procés haurà 
d'estar finalitzat abans 
de final del mes 
d'octubre. 

2 El D.O, emplenarà el 
protocol de l'Avaluació 
Psicopedag. de les NEE 
de l'alumne/a. 

D'acord amb 
l’avaluació, emetrà 
l'Informe Psicoped 
indicant la proposta 
d'adaptació d'accés al 
currículum. 

4. El Departament 
d'Orientació inicia el 
procés d'Avaluació 
Psicopedagògica que 
finalitza en l'emissió 
d'un Informe 
Psicopedagògic en el 
qual s'establirà la 
proposta d'Adaptació 
Curricular d'Accés.. 

• Certificat de 
minusvalidesa 

• Diagnòstics metges 

• Inf. Psicopedagògics 
anteriors. 

• NACC 

• Adap.d'accés 
anteriors 

3 El D.O, remetrà 
l'expedient complet a 
Direcció de Centre. 

5 El Dpt. D’Orientació 
remet l’expedient a  
Direcció de Centre. 

• Ofici 

4 En els centres 
sostinguts amb fons 
públics, el Director, vist 
l'expedient , sol�licitarà 
els materials individuals 
destinats a l'alumnat 
amb necessitats 
educatives especials 
seguint les instruccions 
que a aquests efectes 
dicte  Direcció general 
de Centres Docents. 

6 El Director sol�licitarà 
a l'administració 
educativa corresponent 
els recursos humans, 
materials i funcionals a 
fi de donar complida 
resposta a la proposta 
d'Adaptació d'Accés al 
Currículum. 

• Ofici 

5 Direcció, a la vista de 
l'expedient, sol�licitarà, 
si escau, la intervenció 
de professionals a la 
Direcció territorial de 

7 El Cap d'Estudis 
responsable del PAD 
planificarà, amb el 
professor/a Tutor/a i en 
col�laboració amb el 

• Horari individual 
setmanal de cada 
alumne amb 
proposta d’ACA 



 

Cultura i Educació 
corresponent. La 
Direcció territorial, en 
aplicació de les 
instruccions que a 
aquests efectes dicten 
la Direcció general  de 
Centres Docents i la 
Direcció general 
d'Ordenació i Innovació 
Educativa i Política 
Lingüística, realitzarà la 
proposta que 
corresponga a la seua 
província. 

Dpt. d'Orientació les 
estratègies educatives 
adequades per donar 
resposta a les 
necessitats d'accés: 
agrupaments, 
desdoblegues, reforç... 



 

9.3.- Programes de diversificació curricular. 

Donada l'heterogeneïtat que hem trobat dins dels grups d'ESO, 
creiem necessària l'aplicació de programes de Diversificació Curricular al 
centre. Aquesta heterogeneïtat queda evidenciada per: 

Indicadors 

• Les dades emeses pels professors/es de les diferents àrees, en les quals 
s'evidencien les dificultats de determinats alumnes per aconseguir els 
objectius generals de l'etapa amb els mitjans ordinaris. 

• Els informes dels professors/es tutors/es sobre el desenvolupament del 
procés educatiu d'alguns/es alumnes. 

• Les dades recopilades pel Departament d'Orientació en tot el procés de 
selecció de l’alumnat possible per a la realització dels Programes de 
Diversificació Curricular. 

 

Objectius 

• Aconseguir, si és possible, l'homogenització de grups a l'hora de treballar 
per a millorar el rendiment acadèmic, ja que l'exagerada diversitat a 
l'aula disminueix el rendiment i minimitza el treball global del grup. 

• Oferir a l’alumnat que presente dificultats en el procés d'ensenyament i 
aprenentatge la possibilitat d'aconseguir els objectius de l'ESO, amb una 
atenció personalitzada i adaptant el currículum a les seues necessitats. 

• Assajar un tipus de metodologia que puga generalitzar-se a la resta 
d'alumnes per tal d'aconseguir un aprenentatge més significatiu. 

 

9.3.1 Línies principals dels programes base de diversificació 
orientacions pedagògiques i metodològiques 

La diversitat s'abordarà des de diversos àmbits o nivells. D'una part 
el professorat, en conjunt, ha adoptat una sèrie de decisions sobre el tema 
en el Projecte Curricular de l'etapa . D'altra part es en aquest àmbit on 
planificarem les actuacions amb l'objectiu d'oferir respostes diferenciades a 
les diverses necessitats que vagen sorgint en el procés d'ensenyament i 
aprenentatge de l’ alumnat. Consideraem diferents fonts d'actuació: 

Respecte als continguts 

• S'opta per un aprenentatge significatiu. Determinar clarament els 
objectius nuclears del currículum i reflexionar sobre la seua dificultat. 

• Partir del desenvolupament real de l'alumnat i dels coneixements previs 



 

per a assignar la construcció d'aprenentatges, establint relacions entre 
els coneixements previs i els nous, afavorir la significativitat. 

• Amb l'aprenentatge significatiu es pretén que els/les alumnes realitzen 
els aprenentatges per ells/es mateixos/es , aprendre a aprendre. 

• Tenir en compte en la selecció dels continguts, la pluralitat de 
dimensions que presenta la cultura del nostre temps 

 

Respecte a les estratègies didàctiques 

• Activitats d'aprenentatge que presenten distints graus de dificultat. 

• Materials diversos, no molt complexos, centrats en aspectes pràctics. 

• Combinar el treball individual amb el treball en grup. 

Respecte a l'avaluació 

• Fer una avaluació inicial abans de començar qualsevol bloc nou 
d'aprenentatge. 

• Plantejar activitats d'avaluació diferenciades respecte al tipus d'habilitats 
que requereixen i el seu grau de dificultat. 

• Interpretar els continguts d'avaluació "graduant" la seua aplicació, 
aproximant-se als objectius didàctics que s'hagen previst. 

• Realitzarem, durant tot el procés d'ensenyament i aprenentatge, una 
avaluació formativa , adequant l’organització dels continguts i la 
planificació de les activitats a les necessitats concretes d'aprenentatge 
de cada alumne/a i en cada moment. 

 

9.3.2 Criteris d'accés i de selecció de l'alumnat: perfil de l'alumnat 

Criteris d'accés 

• Es podran incorporar al PDC els/les alumnes que durant els cursos 
anteriors s'hagen trobat amb dificultats generalitzades d'aprenentatge, 
que els haja impedit superar els objectius proposats per al cicle o curs 
corresponent, i que, a judici de l'equip de professors/es i del Dept. 
d'Orientació , es troben en situació de risc de no aconseguir els objectius 
de l'etapa si segueixen cursant el currículum establert. 

• Alumnes amb possibilitats d'aconseguir el Graduat en ESO mitjançant 
una metodologia i continguts adequats a les seues necessitats. 

• Alumnes que hagen observat una actitud positiva front a l'aprenentatge i 



 

front a la consecució del títol de Graduat en Educació Secundària. 

• Alumnes que manifesten, tant ells/es com els seus pares/mares, el desig 
d'entrar en el programa (caràcter voluntari). 

• Aquesta selecció es realitzarà entre l’alumnat que ha cursat 3r i 4t curs 
d'ESO i reunisca les característiques esmentades en els punts anteriors.  

• S'incorporarà al segon curs de diversificació curricular l'alumnat que haja 
cursat quart d'ESO o que haja cursat dues vegades tercer, o que haja 
cursat tercer una sola vegada i haja complit 17 anys o els complisca 
l'any natural en què s'incorpore al programa. 

• Quan el programa s'organitze en un sol curs acadèmic s'incorporarà al 
dit programa l'alumnat mencionat en els punts 2 i 3 d'aquest apartat. No 
obstant, l’alumnat mencionat en el punt 2 d’aquest apartat, si en 
finalitzar el curs no ha aconseguit els objectius previstos en el programa, 
podrà estar un any més en el mateix. 

 

Requisits 

• Haver complit 16 anys, o complir-los dins l'any natural en què 
s'incorporen al programa, i ser menors de 18 anys. 

• Haver estat escolaritzat en el segon cicle d'Educació Secundària 
Obligatòria i en el mateix centre el curs precedent. 

 

9.3.3 Procediment d'accés. 

Accés 

• Assistència durant tot el curs de l’orientadora a les sessions d'avaluació 
d'ESO amb la finalitat de recollir les dades necessàries de l’ alumnat amb 
dificultats d'aprenentatge. La primera avaluació serà el punt de partida i 
a la segona ja es faran propostes de futurs/es alumnes de PDC. 

•  Realització de l'avaluació psicopedagògica de l’alumnat per part de la 
psicopedagoga del Centre al llarg del tercer trimestre. 

• En la sessió d'avaluació de juny i després de l'anàlisi dels resultats 
acadèmics de l’alumnat del llistat inicial, es confeccionarà la proposta 
provisional d'alumnes per a la incorporació al PDC. 

• Els tutors/es presentaran la sol�licitud i els informes psicopedagògics. 

• Els professors aportaran al D.O. el grau de competència, que recollirà els 
següents aspectes: 

• Objectius de l'àrea en els quals l'alumne/a presenta major 



 

dificultat. 

• Concreció dels objectius que té superats i dels que no té superats. 

• Continguts en els quals troba més dificultats. 

• Possibles causes de l'origen de les dificultats. 

• Propostes d'actuació per al professorat del P. D.C. 

• Entrevista amb els pares/mares i acceptació, mitjançant el 
compromís escrit, de la participació dels seus fills/es en el PDC. I 
els fills/es signaran el full de compromís. 

• I finalment tindrem una sessió presidida pel/ per la Cap d'Estudis, 
amb l’assistència dels tutors/es, de la Cap del Departament 
d'Orientació, del Coordinador d’ESO i del Professorat dels Àmbits 
en la qual es prendrà la decisió definitiva sobre la incorporació o 
no de cada alumne/a al Programa de Diversificació.. 

9.3.4 Selecció d'àrees i matèries que configuren el currículum de la 
diversificació curricular i fonamentació de la seua elecció 
(PDC/PQPI/FPB) 

9.3.4.1 Diversificació curricular 

ÀREES O MATÈRIES PROPOSTES PER AL PRIMER CURS DE DIVERSIFICACIÓ 
CURRICULAR (4t PDC) 

Legislació 

• INSTRUCCIONS de 17 de maig de 2012, de la Direcció General 
d'Ordenació i Centres Docents i de la Subdirecció General de 
Personal Docent, sobre l’autorització per al curs acadèmic 2012-
2013 dels programes de diversificació curricular.  

Sol�licitud de Programa de Diversificació Curricular: Continuïtat DOC  
Sol�licitud de Programa de Diversificació Curricular: Nova DOC  

• ORDE de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per 
la qual es regula el programa de diversificació curricular en 
l'educació secundària obligatòria (DOCV 20/06/2008) 

 

Programa de Diversificació Curricular                       TOTAL: 32 Hores 

Àrees específiques Àrees comunes Optatives 

• Àmbit lingüístic i 
social: 6 hores 

• Àmbit científic: 6 
hores 

• Àmbit pràctic: 3 
hores 

• Llengua estrangera: 

• Educació plàstica i 
visual(*): 3 hores 

• Música(*): 3 hores 

• Informàtica(*): 3 
hores 

• Llatí(*): 3 hores 

• TMI: 1 hora 

 



 

2 hores 

• Tutoria: 2 hores 

 

• Segona llengua 
estrangera(*): 3 
hores 

• Tecnologia: 3 hores 

• Religió/Atenció 
educativa: 1 hora 

• L'alumnat cursarà 
dos de estes 
matèries 

 

 

Dirigida a l’alumnat que ha presentat en cursos anteriors dificultats 
generalitzades d’aprenentatge, i després de l’aplicació d’altres mesures 
ordinàries, es troba en situació de risc evident de no aconseguir titular-se 
cursant el currículum ordinari, i al mateix temps manifesta interés per 
obtindre aquest títol. 

9.3.4.2 Formació professional bàsica. 

Normativa  

• ORDEN ECD/1633/2014, de 11/09 que establece el currículo de 
siete ciclos formativos de FPB (BOE núm 223 de 13.09.2014) 

• DECRETO 135/2014, de 8 de agosto, por el que se regulan los 
ciclos formativos de FPB (DOCV núm 7336 de 11.08.2014) 

• Borrador Currículos Títulos FPB  

• Atribución docente del profesorado  

• ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 1º FPB, CURSO 2014-2015 
Resolución de 24/07/2014 (DOCV núm 7326 de 28/07/2014) 

 Els ensenyaments de FPB formen part dels ensenyaments de 
Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil 
professional. El perfil professional inclourà almenys unitats de competència 
d'una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de 
Qualificacions Professionals, establit en l'article 7 de la Llei Orgànica 
5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional. 

Els mòduls professionals dels ensenyaments de FPB estaran 
constituïts per àrees de coneixement teòric-pràctiques l'objecte del qual és 
l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les 
competències de l'aprenentatge permanent. 



 

Família Professional Tèxtil, Confecció i Pell (TCPI01) 

Arranjaments i reparació de peces i articles en tèxtil i pell 

Mòduls Generals Mòduls Específics 

• Formació i Orientació Laboral 
• Comunicació i Societat I 
• Ciències Aplicades I 
• Atenció al Client 

• Confecció d’articles tèxtils per 
decoració. 

• Arranjaments i adaptacions de 
peces  de vestir i roba de llar.Pell. 

9.4 L’orientació educativa, psicopedagògica i professional, i la 
tutoria 

Forma part de la funció docent i correspon exercir-la a tots els 
professors, i des de l’Equip Directiu fins el Departament d’Orientació, des de 
la CCP i els coordinadors d’etapa, i amb els equip educatius dels grups, 
promourem i donarem suport al professorat i fonamentalment a la xarxa 
tutorial. 

La tutoria és l’eina més adequada, necessària i eficient d’orientar 
educativament l’alumne. L’orientació educativa inclou l’orientació i 
supervisió del procés d’ensenyament i aprenentatge, tasca inherent al fet 
d’educar i responsabilitat ineludible dels professors, però també inclou 
l’orientació acadèmica, tasques que compartirán tutors i psicopedagog, i 
l’orientació psicopedagògica i professional, responsabilitat del psicopedagog. 

Totes les funcions i activitats per a desenvolupar aquesta mesura de 
caràcter general, són reflectides al Pla d’Orientació Educativa i 
Psicopedagògica –POEP- que inclourà el Pla d’Acció Tutorial –PAT-, 
documents que formen part del PCC. Aquest curs acadèmic, aquests 
documents s’haurien de revisar i actualitzar. 

L’orientació educativa personal i acadèmica necessita de l’esforç del 
conjunt de tutors, recolçats pel Departament d’Orientació i l’Equip Directiu, 
esforç que es traduïrà en un conjunt de tasques pròpies de la tutoria, les 
activitats de tutoria individualitzada amb els alumnes i les famílies, les 
tasques de coordinació amb la resta de tutors del curs i les activitats a dur a 
terme en la tutoria lectiva del grup. S’haurien d’establir uns horaris de 
coordinació D.O./Cap Estudis/Coord.ESO/Tutors per nivells o cicles. 

És un objectiu prioritàri de l’Equip Directiu i un propòsit del 
Departament d’Orientació esforçar-se per consensuar un PAT realista i 
satisfactori per a tots, amb els recursos i materials adients que faciliten les 
tasques tutorials i siguen d’utilitat als nostres alumnes. 

Totes les activitats previstes per tal de desenvolupar les funcions i 
assolir els objectius relatius a l’orientació educativa, psicopedagògica i 
professional s’inclouràn en la PGA i seràn avaluades en la Memoria final de 
curs. 



 

L'Orientació personal, escolar i acadèmica-professional es vehiculitza 
des de la tasca docent, des de les activitats de tutoria i amb les activitats 
del Departament d'Orientació. 

L'Orientació personal forma part d'un continu, i no pot separar-se del 
procés d'ensenyament-aprenentatge. Les intervencions puntuals o les 
anomenades intervencions en crisi es faran sempre que l'alumne ho 
sol.licite i ho necessite. 

L'orientació escolar adquireix més rellevància en finalitzar cada 
trimestre, fent coincidir les avaluacions en els moments d'assessorament 
dels alumnes. 

L'acadèmica-professional es fa al segon trimestre i amb activitats 
específiques amb cadascú dels grups classe i de manera individual 
assessorant i informant a qui ho sol.licita, pel psicopedagog. També 
s'organitzen visites a les universitats ( UV, UPV, campus d’Alcoi) amb els 
alumnes de 2n. De Batxillerat i a la Fira Formaempleo amb els alumnes de 
4t. ESO i 1r. De Batxillerat. 

 

9.5 Avaluació psicopedagògica 

Més que una mesura ordinaria és un instrument necessàri i rellevant 
en la recollida d’informació pertinent per tal d’estudiar i oferir una resposta 
educativa ajustada a les possibilitats i necessitats de l’alumnat. Es un 
requisit previ abans d’adoptar qualsevol de les mesures extraodinàries 
d’atenció a la diversitat. 

És un procés de recollida d’informació complementari a l’avaluació 
docent i necessari per tal de determinar les necessitats educatives especials 
d’un alumne, per tal de determinar la modalitat d’escolarització, o per 
adoptar mesures excepcionals davant la sobredotació intel.lectual, o per tal 
d’orientar l’elaboració d’ACIS o de AAC. Pot contribuir a definir el perfil de 
l’alumne i establir la idoneïtat de pertanyer a un grup de Diversificació 
(PDC) o a un Programa d’Adaptació Curricular en Grup. 

L'ordre de 15 de maig de 2006 no contempla la necessitat 
d'avaluació psicopedagògica per adoptar mesures de compensació educativa 
(NCE). 

 



 

10.- PLA D'ACCIÓ TUTORIAL 
 

Concebem la tutoria, integrada en l'àmplia funció orientadora portada 
a terme per tot el professorat, des de la tasca específica del tutor/a d'un 
grup i des del Departament d'Orientació, cada un amb les funcions que li 
són pròpies. 

En el document "Orientació i tutoria en E.S.O" podem llegir: "La 
docència no té per objecte només coneixements i procediments, sinó 
també, el ple desenvolupament personal dels alumnes, que implica, per 
part dels professors, l'exercici de l'acció tutorial". 

La tutoria suposa la integració d'aspectes que no se circumscriuen 
exclusivament a una hora i a una àrea, sinó que impliquen a tot l'equip 
educatiu. El treball del/a tutor/a té com a finalitat garantir i assegurar 
l'eficàcia del treball del professorat sobre el grup d'alumnat. Tot el 
professorat és responsable del seguiment de l'alumne/a, encara que serà el 
tutor/a, qui coordine les accions que es porten a terme amb l'alumnat. 

Amb el fi que la tutoria siga un espai educatiu que responga a les 
necessitats i interessos de l'alumnat, el PAT l'entenem com la 
sistematització i organització d'aquesta acció tutorial que realitza el 
professorat i de manera singular els tutors/as. Per al seu disseny partim de: 

• una reflexió global capaç d'arreplegar i sistematitzar les 
ecessitats reals tant de l'alumnat com del tutor/a. 

• els principis plantejats en el PEC sobre el procés 
d'ensenyament. 

• l'atenció a la diversitat, incloent l'alumnat amb n.e.e. 

• l'experiència de treball del professorat del centre. 

Al seu torn, la tutoria haurà de tindre en compte: 

• la significativitat per a l'alumnat dels continguts de treball. 

• les relacions interpersonals com a vehicle perquè l'alumne/a 
puga elaborar el seu propi procés d'aprenentatge i maduració. 

Objectius generals del pla 

• Afavorir el treball coordinat de l'equip docent de cada grup amb el fi de 
ser més eficaç i poder adaptar-la millor a les característiques del grup. 

• Facilitar la integració de l'alumnat en el seu grup-classe i al Centre 
promovent tant l'actuació responsable en la marxa del seu grup com la 
participació activa en les activitats organitzades a nivell de centre. 

• Desenvolupar uns programes d'orientació que permeten que cada 
alumne/a puga anar realitzant el procés de presa de decisions 
responsablement i amb coneixement de les seues capacitats i de les 
ofertes que se li presenten, tant en l'àmbit escolar com a professional. 

• Potenciar el seguiment del procés individual realitzat per cada alumne/a i 



 

l'atenció a les necessitats derivades d’aquest. 
• Unir els esforços de l'equip educatiu en el plantejament d'uns valors que 

els ajuden a ser persones i a conviure i comportar-se adequadament en 
les seues relacions dins dels grups. 

• Afavorir la formació del tutor perquè puga exercir les seues funcions de 
la forma més adaptada les característiques del seu grup d'alumnes. 

 

Característiques generals 

• Funcionalitat i operativitat. És a dir, que els postulats que en ell 
s'arrepleguen tinguen possibilitats reals de ser portats a terme. 

• Adaptabilitat al context real. 
• Flexibilitat. Podrà ser revisat i actualitzat segons les necessitats del 

centre o de l'alumnat d’aqueix centre. 

 

 

Nuclis de treball 

Plantegem l'acció tutorial des de dos àmbits clarament definits: 

• Seguiment individual. El seguiment individual de cada alumne/a es 
desenvoluparà a partir d'una planificació amb: 

- cada alumne/a 

- família 

- amb el professorat 

• Procés d'integració grupal.El treball grupal es desenvoluparà de forma 
sistemàtica en una programación anual destinada al: 

- grup d'alumnat 

- pares 

- equip docent 

 

Tant les accions que es porten a terme per a fer el seguiment 
individual com el programa d'activitats per a desenvolupar el treball grupal 
vindran arreplegades en el Pla anual d'Acció tutorial que s'elaborarà a 
principis de cadacurs escolar. 

Funcions del/a tutor/a 

Seran les que es contemplen en la normativa legal (R.O.F.), pel que 
fa als criteris per al nomenament dels tutors/as se seguiran, enla mesura 
de les possibilitats, els següents: 

• Preferentment es mantindrà el mateix tutor/a amb el mateix grup al 
llarg delcicle 

• El nombre significatiu d'hores de classe amb el grup. 

• Reducció d'alguna hora de guàrdia  



 

 

Coordinació 

Quan es crega necessari es convocarà una reunió del/a orientador/a 
amb els tutors/es de cada nivell o del tutor/a amb l'equip docent per a: 

• Planificació, seguiment i avaluació de la programació grupal. 

• Formació dels tutors/as en temes o assumptes que concernixen a les 
seues funcions. 

• Detecció de necessitats dels grups d'alumnat. 

• Preparació de les reunions del tutor/a amb pares i/o professorat. 

• Altres temes que la justifiquen 

 

Organització, metodologia i continguts generals. 

Amb l'alumnat Amb els pares Amb el professorat 

• Tots els cursos 
tindran, dins de 
l'horari escolar, una 
hora setmanal 
dedicada a la tutoria 
en forma de treball 
grupal (segons  
legislació vigent). 

• Durant l'hora de 
tutoria grupal es 
desenvoluparà el 
programa que 
s'establisca en el Pla 
de Tutoria anual. 

• La metodologia i els 
continguts estaran 
adaptats a les 
necessitats de 
l'alumnat adient, 
tenint en compte les 
opinions d'aquest.  

• Entre els continguts 
del Pla anual hauran 
d'estar precis els que 
fan referència a la 
realització 
d'activitats de 
tècniques i hàbits 
d'estudi i/o tècniques 
de desenvolupament 
intel�lectual. 

• Es potenciarà el 
treball cooperatiu 
dins de l'aula i les 

• Els tutors/es 
atendran de forma 
individualitzada les 
famílies en les hores 
establides. Aquestes 
hores hauran de ser 
comunicades a les 
famílies a  

• l’inici del curs. 
L'entrevista podrà 
partir, tant de la 
família com del propi 
tutor. 

• El tutor/a convocarà 
al grup de pares 
tantes vegades com 
ordene la normativa 
(R.O.F.) però també 
podrà fer-ho sempre 
que ho crega 
conveniente al llarg 
del curs. 

• Es potenciarà la 
informació sobretot 
allò que s'ha 
relacionat amb 
l'orientació dels 
futurs estudis dels 
fills/es. 

• El tutor/a mantindrà 
informat els pares de 
qualsevol incidència 
que es produesca 
dins de l’àmbit 

• El tutor/a coordinarà 
a la resta de l'equip 
docent del seu grup 
per a poder realitzar 
el seguiment 
individual i grupal de 
l'alumnat, així com 
les adaptacions 
curriculars 
pertinents, a través 
de les reunions que 
considere 
convenients o altres 
mitjans establits per 
a això. 

• Els tutors/es de cada 
nivell es reuniran 
amb el/a 
orientador/a del 
centre tantes 
vegades com siga 
necessari per a 
coordinar el 
programa 
d'Orientació, 
reelaboració de 
materials, intercanvi 
d'informació, 
estratègies 
d'intervenció, etc. 

• Podran establir-se 
sessions de formació 
a través del DO al 
voltant de temes que 



 

activitats que siguen 
pràctiques, 
funcionals,d'aplicació 
directa als 
interessos/necessitat 
de l'alumnat. 

• L'espai per a la 
realització de les 
activitats serà l'aula, 
encara que per 
necessitats del grup 
o de l'activitat, 
podran 
desenvolupar-se fora 
d'aquest lloc. 

docent, faltes 
d’assitència, 
convivència, etc. 
seràn comunicats als 
pares. 
Setmanalment les 
faltes d’assistencia i 
altres incidencies en 
el moment en que es 
produeixen. 

• S’aplicaran les noves 
tecnologies per 
informar als 
pares/mares/ tutors 

presenten els 
tutors/es com a 
necessaris. Els 
tutors/es i la resta 
del professorat que 
així ho desitgen, 
podran participar en 
elles. 

• Coordinarà amb la 
resta del professorat 
la convivència dels 
grups i vetlarà per 
l'assistència a classe 
de l'alumnat. 

 

Avaluació del pla. 

Es portarà a terme segons les pautes següents: 

Del Pla general tindre en compte: De la programació anual 

• Les necessitats que vagen 
apareixent i que es relacionen 
amb la implantació de la Reforma. 

• Les expectatives de l'equip de 
professorat. 

• Les necessitats de l'alumnat 
lligades al context i a les seues 
situacions personals. 

• En la majoria dels casos les 
activitats d'avaluació estaran 
emmarcades dins de la 
programació de forma ordinària. 

• De forma puntual es plantejarà 
una avaluació a la meitat i una 
altra al final del curs, amb el fi de 
revisar la marxa del programa. 

 

Directrius a l'hora d'establir activitats a l'aula 

No sempre resulta fàcil mantenir el nivell d'atenció i de disciplina en 
l'hora de tutoria. És per això que, independentment del tractament 
metodològic emprat pel professor, cal tenir en compte que qualsevol 
activitat presentada a la classe tindrà més possibilitats de ser acceptada i, 
en conseqüència, de ser més eficaç, si respon a les següents directrius: 

LES ACTIVITATS HAN DE SER FUNCIONALS 

HAN DE FOMENTAR L'AUTONOMIA DE L'ALUMNE/A 

HAN DE SER ACTIVITATS ÚTILS 

HAN DE TINDRE UN COMPONENT RECREATIU 

Qualsevol activitat presentada en classe ha de tenir un sentit 
clarament identificable per als jóvens. Amb les activitats presentades, els 
alumnes han d'aprendre. Han de ser activitats útils i, a ser possible, 
“saludables”; expressades i exposades sempre en positiu. Les tasques han 
d'agradar als alumnes. Si som capaços de presentar una activitat i, poder-la 
enmarcar en aquestes premises, l'èxit està assegurat. 



 

11.- CRITERIS PER AVALUAR I/O REVISAR ELS PROCESSOS 
D'ENSENYAMENT I LA PRÀCTICA DOCENT DEL PROFESSORAT. 

L'avaluació ha d'orientar-se, no sols a l'alumnat, sinó també cap al 
procés d'ensenyament i cap al professorat. 

La informació que ens proporcionarà aquesta avaluació servirà perquè 
l'equip de professorat dispose de la informació necessària per a analitzar 
críticament la seua pròpia actuació i la vaja modificant segons ho crega 
convenient. 

 

Avaluació del procés. Criteris. 

L'avaluació del procés d'ensenyament ens permetrà detectar les carències 
de recursos humans o materials, de formació, d'infraestructura, etc., i 
al seu torn, racionalitzar l'ús dels recursos disponibles. 

Aquesta avaluació es realitzarà a dos nivells: 

a) en el context de l'aula. 

b) en el conjunt del centre. 

 

Criteris d'avaluació que es seguiran a l'aula 

Què s'avaluarà 

1. El disseny i el desenvolupament de les unitats didàctiques i la seua 
adequació a l'alumnat a què es dirigeixen. 

2. L'ambient de l'aula i tot allò que afavorisca el procés d'ensenyament 
i aprenentatge, com a espais, organització o distribució del mobiliari, 
agrupaments, etc. 

3. L'actuació personal d'atenció, tant al grup en la seua totalitat com a 
aquells alumnes/as amb necessitats educatives especials. 

4. La coordinació amb la resta del professorat que donen classe a un 
mateix grup d'alumnes/as a través del tutor/a. 

5. La comunicació amb els pares. 

6. L'adequació dels materials utilitzats. 

7. La validesa dels criteris d'avaluació emprats. 

Com avaluar-los 

1. Els qüestionaris dirigits a l'alumnat i fins i tot als propis professors. 

2. El contrast d'experiències amb altres companys/es de l'equip docent. 

3. Els grups de treball per a reflexionar sobre la pròpia pràctica docent. 

4. L'assistència a cursos, jornades, etc. on es puguen contrastar 
opinions al mateix temps que aportar la nostra pròpia experiència. 



 

Quan avaluar-los 

1. De manera individual, quan el professor o professora ho crega 
convenient i al final de cada avaluació 

2. A nivell grupal, quan l'equip de professors així ho decidisca. 

 

Criteris d'avaluació que es seguiran en el conjunt del centre 

Què s'avaluarà 

1. Els elements del projecte curricular (adequació d'objectius, 
continguts i criteris d'avaluació) a partir dels resultats acadèmics. 

2. La coordinació intercicle entre les mateixes àrees. 

3. Les mesures d'atenció a la diversitat adoptades. 

4. La relació dels departaments amb el departament d'orientació. 

5. La coherència entre els projectes curriculars de cada etapa. 

6. L'operativitat sobre l'ús de materials, espais i temps. 

7. Les relacions amb els pares i amb l'entorn social. 

Com i quan avaluar-los 

1. A través de les reunions de departaments i durant almenys tres 
reunions, les següents a cada avaluació. 

2. A través de les reunions de la COCOPE durant almenys dues 
reunions: durant el 2n trimestre i després de l'avaluació final. 

3. Per contrast entre les nostres experiències i les d'altres centres, a 
través de l'assistència a cursos, jornades, reunions, etc. 

4. A través dels informes d'avaluació aportats per l'administració o de 
les orientacions i ajudes oportunes de la Inspecció Educativa. 

 

Criteris d'avaluació de la pràctica docent 

per a millorar la qualitat del procés d'ensenyament 

Individual. 

1. La realitzarà cada professor o professora a través de qüestionaris 
que pot confeccionar ell/a mateix/a o usar els models que en els 
diversos llibres de text apareixen respecte d'això. 

2. Un altre instrument important és el debat amb el grup d'alumnes 
sobre la marxa de la classe. 

3. Es realitzarà després de cada avaluació com a mínim i quan el 
professor o professora ho crega convenient 



 

Grupal. 

1. S'avaluarà la coordinació de l'equip, les relacions personals tant 
entre l'equip de professorat com entre professor-grup d'alumnes, 
l'ambient de treball i els aspectes organitzatius. 

2. Es realitzarà quan el tutor o tutora del grup ho crega convenient i/o 
a petición dels dos terços de l'equip de professors/as d'un mateix 
grup. 

 

Segons la LOE: Evaluación de la función pública docente.  

Artículo 106. 

• A fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los 
profesores, las Administraciones educativas elaborarán planes para 
la evaluación de la función docente, con la participación del 
profesorado. 

• Los planes para la valoración de la función docente, que deben ser 
públicos, incluirán los fines y los criterios precisos de la valoración 
y la forma de participación del profesorado, de la comunidad 
educativa y de la propia Administración. 

• Las Administraciones educativas fomentarán asimismo la 
evaluación voluntaria del profesorado. 

• Corresponde a las Administraciones educativas disponer los 
procedimientos para que los resultados de la valoración de la 
función docente sean tenidos en cuenta de modo preferente en los 
concursos de traslados y en la carrera docente, junto con las 
actividades de formación, investigación e innovación. 

 



 

12.- ESTRATEGIES D’ANIMACIÓ LECTORA I EL DESENRROLLAMENT 
DE L’EXPRESSIÓ I COMPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN CADASCUNA DE 
LES MATÈRIES DE L’ETAPA 

 Amb freqüència es creu que motivar i fomentar  la lectura és alguna 
cosa semblant a tenir una  bossa plena de trucs capaç d'enlluernar l'atenció 
dels alumnes, ser una mena de prestidigitador en qualsevol escenari de 
l'aula o de la vida, aparèixer disfressat amb l'aspecte més inversemblant, 
portar invitats sorpresa, mostrar-se com un músic de rock o un actor 
expert, etc., i tot això amb un únic i ambiciós objectiu: aconseguir que els 
infants i els alumnes identifiquen, com una activitat divertida i plaent, 
l'esforç individual que tota lectura requereix.  
• ORDRE 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la 

qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres 
docents de la Comunitat Valenciana.(DOCV 16/06/2011) 

 

L'animació o el foment a la lectura 

NECESSITA. 

1. Alguna cosa més que l'acció exclusiva d'uns professionals experts en 
espectacles d'animació lectora.  

2. Alguna cosa més que campanyes institucionals i anuncis publicitaris 
als mitjans de comunicació.  

3. Partir d'unes condicions prèvies sense les quals no és possible una 
adequada i útil acció educativa a favor de la lectura.  

PRECISA. 

1. Un ambient social i familiar favorable. És a dir, un ambient 
alfabetitzat. 

2. •Una infrastructura de biblioteques públiques i escolars, com també 
de llibreries, que permeta i facilite l'accés al llibre d'una manera 
lliure i abundant. 

3. Uns professor/es, uns bibliotecaris i uns professionals del món del 
llibre ben informats i convençuts del paper fonamental que 
exerceixen en la creació i consolidació dels hàbits lectors. 

4. Un conjunt d'actuacions, d'activitats i d'estratègies que faciliten la 
tasca educativa. 

 
El concepte d’animació lectora: “El conjunt d'activitats, jocs i 

estratègies educatives que faciliten, a poc a poc, el contacte dels alumnes 
amb els llibres i que permeten, a través del plaer de la lectura, la creació, la 
formació i la consolidació d'un hàbit lector permanent i necessari per a la 
formació integral de les persones.  



 

Estratègies d'intervenció per a una pràctica docent i escolar 
d'animació lectora 

Elaboració d'un pla de foment lector de centre. 

1. Efectuaríem una acció a llarg termini, amb objectius programats, 
graduació coherent i progressiva de continguts, procediments, 
activitats i actituds.  

2. Treballaríem amb coordinació amb la resta dels companys docents i 
propiciaríem la participació de les famílies.  

3. Establiríem uns criteris d'actuació comuns a tot el centre que 
reforçarien la creació de la lectura com hàbit 

 

Respecte el professorat 

Objectius 

• Participar en l'elaboració del pla de foment lector aportant idees i 
realitzant una avaluació del pla en finalitzar cada curs escolar.  

• Informar-se sobre la lectura infantil i juvenil: tècniques per millorar-la, 
bibliografia, autors i autores, publicacions, tendències, etc.  

• Conèixer les normes d'ús de la biblioteca del centre i la seua 
organització, així com l'existència d'aquella bibliografia que resulte 
d'interès per a l'aula.  

• Col�laborar en les activitats d'animació a la lectura que s'organitzen 
col�lectivament al centre i específicament de cara a l'alumnat de l'aula.  

 

Activitats 

• Constitució d'un grup o equip encarregat de la redacció del pla, tant 
l'inicial com el concret de cada curs escolar.  

• Sessions explicatives sobre l'organització i el funcionament de la 
biblioteca de l’IES: normes d'ús, classificació,préstecs, horaris, etc.  

• Elaboració, per part del grup coordinador, d'un dossier informatiu 
perquè el professorat conega el material existent en la biblioteca que 
puga resultar d'interès per a cada aula i nivell.  

• Preparació d'activitats lúdiques i divulgadores destinades a l'alumnat: 
celebració d'una setmana del llibre, organització de campanyes 
d'informació lectora i planificació d'activitats destinades a cada nivell.  

• Celebració de sessions d'informació sobre el món del llibre 
(publicacions, bibliografies, institucions dedicades al llibre, etc.), 
assistència a actes relacionats amb el foment de la lectura (cursos, 
presentacions de llibres, seminaris, fira del llibre, etc.).  

• Llistats de llibres per a recomanar en els diversos nivells educatius.  
• Confecció d'un sistema de seguiment i avaluació del pla: fitxes de 

lectura, notes d'observació, presentacions de llibres llegits, etc.  
• Discussió en claustre de l'informe sobre l'avaluació del pla lector.  



 

Respecte a les famílies 

Objectius 

• Informar i formar els pares i les mares de la importància de la lectura: 
la seua repercussió en el bon funcionament i rendiment escolar i en la 
formació integral de la persona.  

• Orientar-los sobre les fórmules per aconseguir un ambient familiar 
favorable a la lectura.  

• Proposar i facilitar la participació i col�laboració de les famílies en les 
activitats de foment lector que s’hi programen.  

Activitats 

• Realització de fulls informatius per les families amb la intenció 
d'informar sobre la importància de la lectura i orientar-los i motivar-
los sobre la creació d'un ambient familiar favorable a la lectura.  

• Invitació a les mares i als pares a participar en les activitats i les 
campanyes d’animació lectora que organitza el centre.  

• Realització de xarrades i taules redones que servisquen per a la seua 
formació com a pares en relació a la potenciació de la lectura en els 
seus fills.  

• Ampliació de l'ús de la biblioteca del centre i del seu servei de préstecs 
als pares i a les mares.  

 

Respecte de l'alumnat 

Objectius 

• Familiaritzar els alumnes amb els llibres i amb la biblioteca de l’IES.  
• Iniciar-los en el maneig de les tècniques bibliogràfiques elementals i 

en l'ús de la biblioteca.  
• Aficionar-los a la lectura i crear situacions que la facen necessària.  
• Crear hàbits de respecte i de cura envers els llibres i la biblioteca.  
• Informar-los de les diferents possibilitats d'accés al llibre i a la lectura  

fora de l'IES: biblioteca municipal, llibreries, fires del llibre, etc.  
• Iniciar la necessitat de creació de la pròpia biblioteca personal.  

Activitats 

Segons el lloc on s'han 
de realitzar: 

• En l'aula.  
• En la sala-

biblioteca del 
centre  

• Per tot el centre.  
• Fora de l'IES  

Segons el temps 
cronològic en què es 
realitzen en relació a 
l'acte lector:  

• Després de la 
lectura. 

• Prèvies a la lectura. 
• Durant la lectura. 

Tant unes com les 
altres poden ser 
individuals  

• col�lectives  
• en equip o petit 

grup  
• en grup aula  
• en gran grup  

 



 

Activitats de motivació prèvies a la lectura 

• Visitar una biblioteca pública. 
• Organitzar i decorar la biblioteca d'aula. 
• Elaborar o revisar les normes d'ús i de funcionament de la biblioteca 

d'aula. 
• Estudi de les cobertes dels llibres de lectura (anterior i posterior). 
• Lectura de ressenyes. 
• Redacció de recomanacions lectores per al tauler de la biblioteca 

d'aula. 
• Presentar llibres a la classe i a la resta dels companys del centre. 
• Fer jocs d’endevinació amb gestos o amb paraules relacionades amb 

els llibres i els seus títols. 
• Visitar una llibreria, una impremta, una exposició, etc. 
• Elaborar recomanacions de lectures: lectures a la carta. 
• Redacció d'una carta a un escriptor o escriptora per demanar 

informació sobre la seua obra literària i sobre alguns aspectes 
biogràfics importants. 

• Programació i realització de l'hora setmanal del conte. 
• Organització i celebració d'un dia o d'una setmana cultural al centre 

sobre el món de la lectura: 2 d'abril (dia internacional del llibre 
infantil) o 23 d'abril (dia internacional del llibre). 

• Preparació i realització d'una visita col�lectiva a una fira del llibre que 
se celebre en el mateix poble o en una altra ciutat de la comarca o del 
país. 

• Realització d'intercanvi de correspondència escolar entre l'alumnat de 
dos centres per tal de comentar i recomanar-se lectures. 

• Assistència a la representació d’obres de teatre infantil per tal de 
potenciar la lectura de textos dramàtics. 

• Confecció de murals poètics amb la reproducció d'aquelles poesies 
preferides. 

• Estudi de les característiques principals d'un gènere o subgènere 
literari determinat i que suscita l'interès de l'alumnat. 

• Projecció de pel�lícules basades en obres literàries. 
• Convocatòria de campanyes de sensibilització: publicitat, eslògans, 

manifestos a favor de la lectura, confecció de punts de lectura, etc. 

Activitats de motivació durant la lectura 

• Lectura en veu alta de fragments i comentaris sobre el contingut. 
• Recitació de textos poètics. 
• Dramatització de textos. 
• Lectura col�lectiva d'un llibre. 
• ... 

 



 

Activitats a realitzar després de la lectura 

• La fitxa de lectura. 
• Llibre fòrum. Organització i realització de debats provocats per la 

lectura d'un llibre determinat. 
• Visita d'un escriptor o escriptora. 
• Realització de jocs relacionats amb la temàtica i el contingut del llibre 

llegit: el telegrama misteriós, sopa de lletres, jeroglífics, buscar la 
paraula oculta, la perxa de les paraules, etc. 

• Realització de jocs relacionats amb les il�lustracions: endevinar el 
personatge ocult, buscar diferències entre dues il�lustracions, etc. 

• Il�lustració d'algun passatge determinat. 
• Transformació en còmic d’alguna escena. 
• Dramatització d'algun succés o escena del llibre. 
• Realitzar un taller d'escriptura a partir de qualsevol fragment de l'obra 

llegida. 
• Recerca d'informació en llibres i enciclopèdies sobre l'autor o l'autora 

d'un llibre, sobre el gènere utilitzat, la temàtica, etc. i realització en 
equip de murals, etc. 

• Realització d'activitats artístiques relacionades amb la lectura del 
llibre: exposició de dibuixos sobre els personatges, disseny d'una nova 
portada, confecció d’una maqueta de la ciutat o paratge on es 
desenvolupa l'acció de la història, confecció de l'escenari i la decoració 
per a dramatitzar un text teatral llegit, realització d'un recital de 
poemes, etc.  

• Decoració d'una estança del centre amb els personatges i els objectes 
apareguts en un llibre: el museu de les històries.  

• Escriptura d'una carta individual o col�lectiva a un autor o autora per 
comunicar-li la nostra opinió sobre la lectura d'una obra seua.  

• Invenció d'endevinalles sobre la trama de la història d'una obra 
llegida.  

• Realització d'activitats de caràcter lúdic i festiu: excursió a la ciutat o 
poble real on esdevé l'acció del llibre llegit, organització d'una festa de 
disfresses relacionada amb el món dels personatges apareguts en una 
obra llegida, etc.  

• .. 
 

 



 

Estratègies de reforçament i consolidació permanent 

• Mantenir un contacte permanent i habitual amb els alumnes per tal 
d'esbrinar què estan llegint i saber-ne l'opinió. 

• Compartir lectures amb l'alumnat.   
• Valorar l'esforç i la tasca lectora de l'alumnat en els informes 

d'avaluació continua i en els de caràcter trimestral. 
• Respectar les opinions que manifesten en relació a les lectures que 

realitzen. 
• Fer molt de cas quan els alumnes porten un llibre a l'aula i mostrar-lo 

a la resta dels companys, ressaltar si l'han llegit pel seu compte i 
motivats exclusivament pel propi plaer. 

• Suggerir lectures de llibres: és a dir, exercir en l'alumnat una espècie 
d'orientació sobre quines lectures són les adequades per a cada 
alumne segons les seues respectives tendències i gustos personals. 

• Promoure i facilitar en l'aula l'intercanvi de dades informatives 
d'interès sobre possibles lectures entre l'alumnat.  

• Destacar i comentar habitualment notícies de la premsa relacionades 
amb el món de la cultura i dels llibres: concessió de premis a 
escriptors, celebracions de fires de llibre, exposicions, articles d'opinió 
interessants, etc. 

• Oferir una imatge de personalectora davant l'alumnat a l'aula i fer-ho 
de manera freqüent: llegir a classe mentre els alumnes realitzen 
tasques habituals i que no requereixen l'atenció del mestre. 

• Renovar i ampliar amb una certa freqüència la dotació dels llibres de 
la biblioteca d'aula. 

• Visitar amb freqüència la biblioteca del centre i la biblioteca pública 
més pròxima. 

• Etc 
 
 



 

13.- COORDINACIÓ ESO 
 
Coordinador de Secundària. 
 

En els instituts d'Educació Secundària en els que s'impartisca 
l'etapa completa d'Educació Secundària Obligatòria hi haurà un coordinador 
d'etapa. Serà designat pel director, a proposta del cap d'estudis, entre els 
professors que impartisquen classe en l'etapa. 

 

Funcions del Coordinado/a 

• Formar part de la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre a què 
fa referència l'apartat Dos, 1 d'esta resolució. 

• Participar en l'elaboració i redacció del Projecte curricular. 
• Establir amb els Col�legis d'Educació Primària que impartisquen el Primer 

Cicle d'Educació Secundària Obligatòria les vies de coordinación 
necessaris, tant pel que fa a l'elaboració del Projecte curricular com en 
tots aquells aspectes que es consideren necessaris per a assegurar la 
coherència dels criteris educatius al llarg de tota l'etapa. 

• Elaborar el Pla d'informació dirigit als pares/mares/tutors legals i als 
alumnes que s'incorporaran al nou sistema a fi d'exposar-los les seues 
característiques. 

• Coordinar les reunions dels professors que impartixen classe en els 
grups d'Educació Secundària Obligatòria. 

• Col�laborar en la coordinació del Pla d'acció tutorial en esta etapa 
educativa. 

 
Quan es confeccione l’horari del professorat es preveurà un hora de 

reunió dels tutors amb el coordinador/a. 



 

14.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 
 
ROF de Secundaria/ Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern 
Valencia/ Capítol VI/ Articles 98 i 99 
   

Les activitats complementàries i extraescolars, d’acord amb la 
normativa vigent, seran promogudes, organitzades, coordinades i 
gestionades pel Departament d'Activitats Complementàries i Extraescolars, 
la prefectura de les quals ostentarà el/la Vicedirector/a. 
 

Departament d'Activitats Complementàries i Extraescolars 

Components Funcions 

• Cap Departament = 
Vicedirector/a  

• Un membre de cada Departament 
• Delegats alumnes 
• Representants associació 

alumnes/pares 

• Elaborar la programació anual de 
les ACE. 

• Informar sobre les ACE a la 
comunitat educativa. 

• Coordinar les activitats de cada 
Departament. 

• Promoure i coordinar les AC en 
col�laboració amb els diferents 
sectors de la comunitat educativa. 

• Distribuir els recursos econòmics 
destinats a les ACE 

• Coordinar l’organització dels 
viatges d’estudis, intercanvis 
escolars, etc. 

• Organitzar els actes culturals 
realitzats en el centre. 

• Realitzar la memòria final de curs 
de l’ACE. 

 
 
Concepte 

Les AC són aquelles organitzades durant l’horari escolar, d’acord amb 
el projecte curricular, tenint un caràcter diferenciat de les pròpiament 
lectives, a causa del moment, espai i recursos que requereixen. 

Les AC estàn encaminades a potenciar l’obertura del centre al seu 
entorn i a procurar la formació integral de l’alumnat. 

Objectius Programació 

• Promoure en l’alumnat un 
sentiment actiu i autèntic de 
pertinença al centre. 

• Millorar les relacions entre els 
alumne/as, fomentant l’adquisició 
d’habilitats socials i 
comunicatives. 

• Possibilitar l’accés a tot tipus 

• El Departament d’Activitats 
Complementàries elaborarà la 
Programació anual de les 
activitats complementàries 
i extraescolars a partir de les 
propostes presentades per 
cadascun dels Departaments 
Didàctics i/o sectors de la 
Comunitat educativa. 



 

d’activitats culturals. 
• Aconseguir que adquirisquen una 

major autonomia i responsabilitat 
en l’organització de les seues 
activitats i temps lliure. 

• Afavorir la sensibilitat, 
autoestima, curiositat i creativitat 
de l’alumnat 

 
 
Protocol d’Actuació 

Per a la realització d’aquelles activitats, dins o fora de l’horari lectiu, 
que es requerisca l’eixida del centre de l’alumnat, es procedirà segons el 
Protocol d'Actuació assenyalat en el Reglament de Règim Intern (RRI). 

Les activitats complementàries i extraescolars, d’acord amb la 
normativa vigent, seran promogudes, organitzades, coordinades i 
gestionades pel Departament d'Activitats Complementàries i Extraescolars 
(DACE), la prefectura de les quals ostentarà el/la Vicedirector/a del centre. 

 


