EL CANVI DE PRIMÀRIA A L’ESO

PLA DE TRANSICIÓ
DE PRIMÀRIA a SECUNDÀRIA
CURS 2021-2022

ASSIGNATURES 1r D’ESO
ASSIGNATURES TRONCALS (22 h)
ÀMBIT CIENTÍFIC

9h
9h

(VALENCIA, CASTELLÀ i HISTÒRIA)

ANGLÉS

INFORMÀTICA
TALLER D’APROFUNDIMENT

(BIOLOGIA, MATEMÀTIQUES i TECNOLOGIA)

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

1 MATÈRIA OPCIONAL (2h)

FRANCÉS
PROJ. INTERDISCIPLINARI

4h

2h

TALLER DE REFORÇ

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES (5 h)

COMPE. DIGITAL EN ANGLÉS

EDUCACIÓ FÍSICA

2h

TUTORIA

RELIGIÓ/VALORS ÈTICS

1h

MÚSICA

2h

1h

Segons el nostre PEPLI l’optativitat s’impartirà en Anglés

En les assignatures troncals és el Ministeri d’Educació qui defineix
els continguts, en les específiques fixa uns continguts mínims i els
criteris d’avaluació i en les de lliure configuració autonòmica, és
la comunitat qui establirà el contingut, i l’ensenyament de les
llengües cooficials.

ITINERARIS ENSENYANCES ACADÈMIQUES

QUE ES L’ESO?
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
L'etapa de l'educació secundària obligatòria forma part de
l'ensenyament bàsic. D'acord amb el que estableix la
Constitució Espanyola (art.27.4) té caràcter obligatori i gratuït.
Aquesta etapa educativa té una durada de quatre cursos
acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els
16 anys d'edat. La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per
a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). La nova llei
educativa LOMLOE entrarà en vigència el curs 22-23

L’ESO CONTRIBUEIX A DESENVOLUPAR EN L'ALUMNAT
LES CAPACITATS SEGÜENTS

•

•

•
•

SECUNDÀRIA
Conéixer, assumir els seus deures i exercir els seus drets
en el respecte als altres, practicar la tolerància, la
cooperació i la solidaritat; exercitar-se en el diàleg,
refermant els drets humans i preparar-se per a l'exercici de
la ciutadania democràtica.
Adquirir, desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina,
estudi i treball individual i en equip.
Fomentar actituds que afavorisquen la convivència.
Valorar i respectar, la igualtat de drets i oportunitats de totes
les persones, amb independència del seu sexe i identitat
sexual, i rebutjar qualsevol mena de discriminació.

CARACTERÍSTIQUES DE PRIMÀRIA I DE SECUNDÀRIA
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
És una etapa obligatòria per
a tots els alumnes des dels 6
fins als 12 anys, l'educació és
comprensiva
(tots
els
alumnes hauran d'aconseguir
uns mínims iguals per a tots) i
també
propedèutica
(preparatòria per a futurs
estudis o per a la inserció
laboral) en Primària prepara
per a Secundària. Té una
duració de 6 cursos agrupats
en tres cicles.

És
també
una
etapa
obligatòria dels 12 fins als 16
anys, la seua duració és de 4
cursos no agrupats en cicles, i
és per tant, comprensiva i
també propedèutica (prepara
per a l'accés al món laboral o
a CCFF o Batxillerat). Però
aquesta etapa és, a més,
terminal. En acabar, l'alumnat
que
ha
aconseguit
els
objectius, rep un títol de
Graduat en ESO.

DIFERÈNCIES ENTRE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
•

•
•
•
•
•
•

PRIMÀRIA
Metodologies
més
participatives, treball en
grups, més mobilitat dins
aula, més treball dins de
classe.
Centre més xicotet i
conegut.
Aula.
Horari partit matí i vesprada.
1 tutor/a i pocs professors
Poques
àrees
i
més
integrades.
Menor pes dels conceptes.

•
•
•
•
•
•

•
•

SECUNDÀRIA
Centre
més
gran
i
desconegut.
Augmenta nombre d'aules.
Horari intensiu al matí.
1 tutor/a i més professorat
Professors especialistes.
Més
àrees
i
més
especialitzades.
Major pes dels conceptes
Metodologies
menys
participatives, major pes de
l'explicació del professor,
poca mobilitat dins de l'aula,
major autocontrol dins de
l'aula (escoltar, no parlar ...)

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

• Tots passen a secundària. • No tots acaben l’ESO
• L'avaluació
és
més • Més pes del treball a casa,
qualitativa.
importància de l'agenda i de
• Clima de centre: conegut,
les
tècniques
d'estudi,
grup classe des de fa
exigències
i
major
diversos cursos.
responsabilitat.
• L'avaluació
quantitativa,
més
exàmens,
les
qualificacions decideixen la
promoció i la titulació.
• Clima
de
centre
desconegut mites negatius,
alumnes majors, amics i
desconeguts en classe.
• Major temps lliure i major
pressió acadèmica

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES A L’IES
•
•
•
•
•
•

•

Les famílies poden participar en la vida del centre:
Mitjançant l’assistència a les reunions amb l’equip directiu.
Reunions amb el tutor i l’equip docent.
Participant en el Consell Escolar de l’IES.
Formant part del AMPA.
Implicant-se en les activitats del centre.
Seguiment de l’alumne mitjançant el sistema ITACA
Famílies.
Les famílies podran tindre accés als exàmens que realitzen
els seus fills/es i als documents d’avaluacions oficials.

LA PUBERTAT I L’INICI DE L'ADOLESCÈNCIA COINCIDEIX
AMB EL CANVI DE PRIMÀRIA A ESO
L'organització del sistema educatiu respon a una acomodació
entre el sistema escolar i els estadis evolutius:
• Primera infància i l'educació infantil
• Infància mitjana i l'educació primària
• Adolescència – ESO:
✓ pubertat, ocorrerà entre els 11 – 14 anys
✓ adolescència mitjana 14 als 16
✓ adolescència superior 16 fins als 20/21 anys.
Què implica aquesta etapa evolutiva? Implica molts canvis
Canvis a nivell físic:
• Hi ha canvis visibles i uns altres no visibles.
• Primer en les xiques i després en els xics.
• Canvis visibles com la pelussa del bigot, la veu, tipus
desmanegat que tenen alguns xics, i els canvis paral·lels en el
tipus de les xiques, l'aparició de grans, etc.

El seu cos, sense demanar-los permís comença a canviar dia
a dia de forma irreversible. El que implica que de nou, els
adolescents han d’elaborarar una imatge personal,
interioritzar-la.
• I sentim, “no m'agrade, que baixet/a soc” ... no és
d'estranyar que existisca un període d'adaptació.
• Paral·lelament es dóna un augment de la força i les
competències físiques, la qual cosa es tradueix en l'interés
per l'esport, en la competitivitat, i particularment, en les
xiques, un augment d'interés en aproximar-se a un cànon de
bellesa.
Aquests canvis a nivell psicològic signifiquen canvis
importants de personalitat.
Produeixen a nivell interior inseguretat, sentiments
d'inferioritat, desconcert, de vegades enuig, el món canvia als
seus peus.... i no hi ha res que fer. Aquests canvis i els
sentiments que produeixen donen com a resultat un període
d'egocentrisme. El centre del món són ells mateix.

Aquest espai interior s'ompli de preocupacions per si
mateixos, pel seu cos, s'ompli de somnis, d'imaginació, es
reinventa el propi jo, el caràcter, com vull ser, per això
tendeixen a passar molt de temps a la seua habitació, a
tombar-se al llit, a submergir-se en un món en el qual
s'imaginen protagonistes.
En el grup d'iguals, es troben lliures per a fer coses que a
casa no poden, on poden comportar-se com si foren majors,
els iguals comparteixen els mateixos problemes, se separen
dels pares i s'acosten als iguals, i s'agrupen per interessos,
per reafirmar-se i separar-se dels adults, volen un espai de
llibertat per a provar, equivocar-se i convertir-se en adults.
ULL!!, els pares i mares no han de deixar la seua labor, han
de continuar exercint, representant una autoritat, perquè els
fills la necessiten. Els fills es rebel·len, mostren actituds de
menyspreu, de superioritat, senten rebel·lia contra tot i contra
els pares, hi ha temporades que estan enfadats contra el món
en general, se senten incompresos

A nivell intel·lectual hi ha un avanç molt important, a partir
dels 11/12 anys experimenten un salt quantitatiu i qualitatiu,
augmenta la capacitat de comprensió de l'entorn, poden
raonar de forma inductiva i deductiva, poden reflexionar sobre
realitats abstractes. Es supera l'etapa del pensament concret
(7 als 11 anys) en la qual tenien una estructura de pensament
més rígida i centrada en el real i visible. A partir d’ara, per
convéncer-los d'alguna cosa necessiten raons raonables,
realistes i convincents.
Desenvolupament de la sexualitat: a partir de la pubertat
desperten en tots dos sexes l'interés pel sexe, pel seu cos i el
d'uns altres, per mantindre relacions íntimes, desperta el desig
i es defineix l'orientació sexual.
A nivell moral en l'adolescència s'adquireix, a poc a poc, una
moral autònoma, es pensa i es trien els valors que regiran la
vida, aquests valors haurien de basar-se en principis
universalment assumits, positius per tothom. Es clau, el nivell
de comunicació entre pares i fills/es.

COM PUC AJUDAR EL MEU FILL?
Les famílies poden ajudar:
• Valorar positivament l'IES i al professorat.
• Parlar, sovint, amb els tutors i tutores.
• Valorar als nostres fills en positiu i els seus esforços.
• Cura en els premis/càstigs. Cercar acords.
• Estar convençuts que l’estudi i la formació ajudarà als
nostres fills a créixer com a persones.
• Mostrar interès pels temes que estudien.
• Proporcionar un lloc fix per a l’estudi i un horari d’estudi.
• No desqualificar, animar i seguir les orientacions del tutor/a.
L’ATENCIÓ A LES NESE DE L’ALUMNE/A
El professorat, acomoda i adapta els seus ensenyaments i
mètodes, perquè l’alumne progrese al seu ritme.
Hi ha alumnes que precisen ajudes més concretes. El
Departament d'Orientació, juntament amb el professor-tutor del
seu fill/a, l’informaran sobre les mesures educatives a adoptar.

“No sóc el teu amic/ga, sóc el teu
pare/mare. M’enfadaré, et castigaré, em
tornaré boig, seré un mal somni per tu,
però quan em necessites, estigues on
estigues, estigues amb qui estigues,
SEMPRE estaré al teu costat, perquè
T’ESTIME.....
Quan
tu
pugues
comprendre això, m’adonaré que ja eres
un adult responsable, MAI trobaràs a
cap persona que es preocupe i a qui
importes més que a mi“

