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1. Educació secundària obligatòria
1.1. De caràcter general
L’objecte, finalitat, objectius i organització són els que es descriuen al DECRET
187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria. L’avaluació es descriu, també, a l’ORDRE ENS/108/2018,
de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els
requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.
1.2. Estructura del currículum
1. Per contribuir a l’assoliment de les competències clau, el currículum de
l’educació secundària obligatòria recull el conjunt de competències bàsiques de
les matèries agrupades per àmbits de coneixement, continguts, mètodes
pedagògics i criteris d’avaluació d’aquesta etapa. Les competències bàsiques
esdevenen objectius d’aprenentatge de final d’etapa.
2. El currículum s’articula segons la següent estructura: les competències
bàsiques, així com els continguts i els criteris d’avaluació en els diferents cursos
(segons es descriu als annexos 1, 3 a 11 del decret esmentat al punt 1.1).
3. Els àmbits de coneixement són agrupacions de matèries que comparteixen
competències bàsiques, continguts i orientacions metodològiques.
1.3. Competències clau
1. El currículum de l’educació secundària obligatòria, desplegat a través dels
àmbits de coneixement indicats al present document, ha de contribuir a
l’assoliment de les competències clau.
2. Les competències clau han de desenvolupar la capacitat d’utilitzar els
coneixements i les habilitats vinculades a diferents sabers, de manera interactiva i
transversal, la qual cosa implica la comprensió, la reflexió i el discerniment relatiu
a cada situació contextualitzada. Assolir-les permet la seva transferència a d’altres
situacions.
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3. El treball conjunt de les diferents matèries incorpora els continguts, els
criteris d’avaluació i les metodologies més adequades per a l’assoliment de les
competències clau.
4. Es fomentar la competència comunicativa en totes les matèries, com a
factor bàsic per al desenvolupament de les competències clau i per a l’adquisició
de les competències bàsiques de les matèries. La lectura i la consolidació d’un
hàbit lector és una responsabilitat compartida de totes les matèries.
5. L’assoliment dels elements transversals de l’àmbit personal i social i de
l’àmbit digital es desenvolupa en el conjunt de matèries i d’acord amb els
processos d’orientació associats.
6. L’adquisició de la competència digital i l’exercici responsable de la
ciutadania implica tenir consciència de la pròpia identitat digital i la dels altres,
salvaguardant les dades personals i la utilització d’imatges.
1.4. Competències bàsiques en l’àmbit de les matèries i continguts clau
1. Les competències bàsiques d’àmbit i matèria permeten desplegar un
model d’ensenyament i aprenentatge que vincula competències i continguts clau
de cada matèria, establint la contribució de cada matèria al desenvolupament de
les diferents competències clau.
2. S’entén per competències bàsiques d’àmbit aquelles competències que li
són

pròpies. Aquestes

associades

als

continguts

curriculars

clau.

Les

competències, que concreten les dimensions, graduades en tres nivells de
consecució al final de l’etapa i associades als continguts curriculars clau. Les
competències, que concreten les dimensions,

s’han de considerar totalment

integrades amb els continguts.
3. Els continguts clau són aquells que contribueixen en major mesura al
desenvolupament de cada competència.
4. Les propostes curriculars dels diferents àmbits despleguen aquestes
competències específiques, que seran el referent de l’avaluació al final de l’etapa.
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1.5. Matèries: distribució per cursos
1r ESO 2n ESO 3r ESO
Català

3

3

3

Castellà

3

3

3

Llengua estrangera

2

4

3/4*

Matemàtiques

4

4

3

C. Naturals

3

3

4

Socials

3

3

3

Educació física

2

2

2

Música

2

0

2

Visual i plàstica

2

2

0

Tecnologia
Religió/Cultura i valors
ètics

2

2

2

1

1

1

Tutoria

1

1

1

Optatives

2

2

2/3*

Total hores setmanals

30

30

30

* L’alumnat que fa Francès a 3r d’ESO cursa 3h d’aquesta llengua i 3h d’anglès.
L’alumnat que no fa Francès a 3r d’ESO cursa 2h de matèries optatives i 4h
d’anglès.
4t ESO
Català

3

Castellà

3

Llengua estrangera

3

Matemàtiques

4

Socials

3

Educació física
Religió/Cultura i valors
ètics*

2

Projecte de recerca*

1

Tutoria

1

1

Optativa

9**

Total hores setmanals

30
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*Aquesta matèria es pot triar en llengua anglesa, francesa o catalana.
** A la franja d’optatives també es pot triar fer la tecnologia en anglès.
1.6. Projecte de diversificació curricular a 4t d’ESO
Consulteu el document amb el projecte a la intranet del centre.
1.7. Les matèries específiques i optatives
Es revisen durant el curs i es poden modificar en funció dels recursos
humans que ens doni el Departament d’Ensenyament i de les necessitats del
centre. La distribució queda de la manera següent:
1r QUADRIMESTRE

2n QUADRIMESTRE

Clàssiques
Cultura clàssica

3r
ESO

2n
ESO

1r
ESO

Economia
Emprenedoria
Projecte d’innovació “Mediació”
Mediació
Àmbit de Llengües
Francès
Projecte d’innovació “Escoles Verdes”
Astronomia
Orientació
Estudi guiat
Àmbit de Llengües
Francès
Àmbit de la tecnologia
Programació amb Scratch
Àmbit científic
Petites investigacions
Àmbit de Llengües
Francès
Orientació
Estudi guiat
Àmbit de les ciències socials
El Solsonès
Àmbit d’expressió
Conjunt instrumental en ORFF
Àmbit d’expressió
Del joc a l’esport

Projecte d’innovació “Biblioteca”
Història i cinema
Economia
Emprenedoria
Projecte d’innovació “Mediació”
Mediació
Àmbit de Llengües
Francès
Projecte d’innovació “Escoles Verdes”
Empoderament energètic
Orientació
Estudi guiat
Àmbit de Llengües
Francès
Àmbit de la tecnologia
Qcad
Àmbit científic
Fauna I flora del Solsonès
Àmbit de Llengües
Francès
Orientació
Estudi guiat
Àmbit de les ciències socials
El Solsonès
Àmbit d’expressió
Dibuix i pintura
Àmbit d’expressió
Del joc a l’esport

A quart d’ESO l’alumnat tria tres optatives, una de cada franja, en funció de
les seves característiques individuals i de les pròpies expectatives de futur:
Itinerari Ciències Itinerari Lletres
Franja 1
Franja 2

Física i Química

Llatí/Economia

Itinerari cicles formatius
Informàtica

Biologia i geologia / Tecnologia / Música
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Franja 3

Informàtica / Visual i plàstica / Francès
(cal triar-ne dues)

L’alumnat fa la tria de matèries optatives a final de 3r d’ESO i pot fer canvi
de matèria optativa fins a una setmana després d’iniciat el curs.
1.8. Treball per projectes interdisciplinaris
A 1r, 2n d’ESO i 3r d’ESO es realitzen projectes interdisciplinaris en algunes
matèries. Amb l’objectiu que sigui l’alumnat el principal protagonista del seu
procés d’aprenentatge, promovent el sentit crític, fomentant l’autonomia, la
creativitat i el treball en equip.
Aquests projectes busquen crear una educació interdisciplinària amb un
significat que es pugui aplicar en el món real més enllà de l’aula, donant resposta
als diversos interessos de l’alumnat per tal d’aconseguir una major motivació per
l’aprenentatge.
Aquests projectes formen part del currículum de l’ESO i promouen el
desenvolupament de les competències bàsiques. Són:
1r d’ESO:
 Acollida digital i emocional les primeres 6 setmanes (2h Tecnologia + 1h
Cultura i Valors Ètics/Ed.Emocional/Religió + 1h Tutoria).
 Projecte FLOC (Anglès + Educació Física + Música). Dues o tres setmanes
abans i després de Nadal.
 Cel·lulaBOT (Ciències de la Naturalesa + Tecnologia), tot el 2n trimestre.
 Teatre (2h Català + 2h Castellà), tot el 3r trimestre.
2n d’ESO:
 Projecte “Solsona obre camins” (3h Ciències de la Naturalesa + 2h
Tecnologia + 1h Educació Física), durant el 1r trimestre.
 Olimpíades lingüístiques (2h Català + 2h Castellà), durant el 2n trimestre.
3r d’ESO:
 InnoBAR restaurant (2h Biologia i Geologia + 2h Física i Química + 2h
Tecnologia + Anglès). Durant el 1r trimestre (caldrà seguir-ho lligant amb
els tallers de les intoleràncies).
 Projecte d’intercanvi (Socials i Anglès). El 2n trimestre.
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1.9. Docència d’altres matèries en anglès
El professorat que té el B2 moltes vegades imparteix parts de la matèria en
llengua anglesa.
A 4t d’ESO l’alumnat pot triar fer el projecte de recerca i la cultura i valors
ètics en llengua anglesa o bé en llengua catalana. El professorat que imparteix la
matèria en anglès és especialista en aquesta llengua. A 4t d’ESO, també,
l’alumnat pot triar fer la tecnologia en llengua anglesa o bé en llengua catalana.
1.10. L’avaluació: criteris generals
1. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària
obligatòria és global, contínua i diferenciada segons les matèries i té com a
finalitat la millora dels processos d’aprenentatge dels alumnes. El professorat ha
d’avaluar tenint present els diferents elements del currículum.
2. Els criteris d’avaluació de les matèries són un referent fonamental per
determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de
cada matèria.
3. L’equip docent, coordinat pel tutor del grup, ha d’actuar de manera
col·legiada en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en
resultin.
4. L’avaluació de l’alumnat que ha disposat, a més de les mesures generals,
de mesures específiques o extraordinàries, s’ha de fer en relació amb aquestes
mesures.
5. Els pares o tutors legals han de conèixer la situació acadèmica de
l’alumne, les decisions relatives al procés que ha seguit i el seu progrés educatiu.
6. L’alumnat és informat a principi de curs del criteris d’avaluació, tant dels
trimestrals com dels finals de cada àrea. El professorat té en compte la diversitat
que hi pot haver en l’alumnat.
7. Els membres dels departament / seminari realitzen el seguiment trimestral
de les programacions. És el departament i, en particular el seu cap de
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departament, qui en fa la seva aprovació. Es fa constar en acta aquest fet i es
preveuen futures actuacions, si és que són necessàries.
8. A final de curs es lliura un butlletí de notes amb els resultats de la tercera
avaluació i la qualificació final de les diferents matèries.
9. Al setembre es lliurarà un butlletí de notes per a l’alumnat amb matèries
pendents que s’ha presentat a les proves extraordinàries de setembre.
1.11. Promoció de primer a tercer
1. En finalitzar cadascun dels cursos, i com a conseqüència del procés
d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la
promoció de l’alumnat.
2. Es promociona al curs següent quan s’ha obtingut avaluació positiva en
totes les matèries, quan d’acord amb els criteris d’avaluació per cada matèria i
curs, i la consideració de l’equip docent, s’han assolit els nivells competencials
corresponents a cada curs de les matèries cursades, o bé quan es té avaluació
negativa com a màxim en dues matèries, sempre que no siguin simultàniament
dues de les següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i
matemàtiques.
3. De forma excepcional es pot autoritzar la promoció d’un alumne amb
avaluació negativa en tres matèries o en dues de les tres matèries anteriors
(llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques),
sempre que l’equip docent consideri que l’alumne té bones expectatives de
recuperació i que la promoció és positiva per a la seva evolució acadèmica; a
més, se li han d’aplicar mesures específiques o extraordinàries.
4. L’alumne pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a
màxim, dins de l’etapa si no ha repetit a l’educació primària.
1.12. Superació de l’etapa i títol de graduat/graduada en educació
secundària obligatòria
1. Es considera que un alumne ha superat quart quan ha obtingut avaluació
positiva en totes les matèries o àmbits transversals, i per tant ha assolit les
PROJECTE CURRÍCULAR DE CENTRE PCC
La versió vigent d’aquest document es troba a la intranet del centre.

Pàg. 10

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INSTITUT FRANCESC RIBALTA

competències de l’etapa, o quan tingui avaluació negativa com a màxim en dues
matèries que no siguin simultàniament llengua catalana i literatura, llengua
castellana i literatura i matemàtiques. L’equip docent, considerant la maduresa de
l’alumne i les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne amb
alguns nivells competencials no assolits obtingui el títol, d’acord amb els criteris
establerts al PEC.
2. De forma excepcional es pot autoritzar la promoció d’un alumne amb
avaluació negativa en tres matèries o en dues de les tres matèries anteriors
(llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques),
sempre que l’equip docent consideri que l’alumne té bones expectatives de
recuperació i que la promoció és positiva per a la seva evolució acadèmica;
3. Quan un alumne no promocioni ha de continuar un any més en el mateix
curs. Aquest

fet

ha

d’anar

acompanyat

de

mesures

específiques

i/o

extraordinàries, que ha d’establir el centre educatiu, per aconseguir que superi les
dificultats detectades en el curs anterior.
4. De manera excepcional un alumne pot repetir dues vegades a quart curs si
no ha repetit en cursos anteriors.
1.13. Mesures de recuperació durant el curs
El professorat ha de tenir present unes possibles pautes a realitzar si un
determinat alumne necessita recuperar algun tema, crèdit o assignatura durant el
curs. Per tant, en la programació anual, ha d’especificar quines són aquestes
mesures, que poden anar des de la recuperació d’un examen o fer un determinat
treball, fins a preveure una valoració global de l’alumne a final de curs.
Els/les alumnes amb matèries pendents s’hauran de presentar a les proves
extraordinàries de setembre (juny a segon de batxillerat) i hauran de realitzar les
activitats de recuperació (treballs d’estiu) que determini el departament
corresponent.
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1.14. Criteris de promoció entre cursos
L’equip docent ha d’actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés
d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin.
En la valoració del grau d’assoliment dels nivells competencials dels alumnes
en el pas de curs, així com en la superació de l’etapa, l’equip docent ha d’adoptar
les decisions per consens i, en cas que no s’hi arribi, per majoria simple. Cada
professor de l’equip docent pot emetre un vot únic, amb independència del
nombre de matèries que imparteixi. El vot del tutor o tutora serà diriment en cas
d’empat.
L’equip docent ha de garantir la coherència global en l’aplicació i distribució
dels continguts i els altres elements de la programació, especialment el
desenvolupament de les competències que determina el Decret 187/2015, de 25
d’agost, i les metodologies, els criteris i els instruments d’avaluació.
1.15. Pla de suport individualitzat (PI)
El pla de suport individualitzat (PI) és una eina per a la planificació de
mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars d'alumnes
que presenten necessitats educatives i personals específiques, el contingut i
l'elaboració del qual estan regulats pel Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de
l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
Aquest pla ha de determinar els criteris d'avaluació i de pas de curs, d'acord
amb els objectius d'aprenentatge i les competències que s'hi hagin acordat.
Excepcionalment, el pla pot comportar que temporalment algunes de les matèries
no s'avaluïn. En el cas de quart curs, el PI ha d'incloure també els criteris de
superació de l'etapa en el marc del PEC i d'acord amb l'article 16 de l’ordre
d’avaluació.
L'alumne amb un pla de suport individualitzat (PI) s'ha d'avaluar segons els
criteris d'avaluació establerts en el seu pla, que també poden correspondre a
cursos anteriors o posteriors. Aquests criteris han d'estar consensuats per tot
l'equip docent, i la família i l'alumne n'han de ser coneixedors.
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1.16. Ensenyament de la religió
L’alumnat tria entre les matèries de religió catòlica i cultura i valors ètics.
L’avaluació dels ensenyaments religiosos s’ha de fer amb els mateixos criteris i
efectes que la de les altres matèries.
1.17. Qualificacions
Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau
d'assoliment de les competències s'utilitzen qualificacions qualitatives, que són: no
assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment
excel·lent (AE).
En el cas dels alumnes que no cursen una matèria perquè simultaniegen
l'ESO amb estudis de música o dansa, que tenen una dedicació significativa a
l'esport o en altres casos que determini el Departament d'Ensenyament, cal
indicar matèria convalidada (Conv.).
En el cas dels alumnes que excepcionalment no cursen una matèria d'acord
amb el seu PI, cal indicar sense qualificació (SQ).
El Treball de Síntesi de 1r a 3r i el Projecte de Recerca de 4t s'avaluen amb
relació a les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits
transversals que hi intervenen; per tant, no s'avaluen amb una qualificació
específica. La informació sobre la seva realització s'ha d'incloure en les actes en
els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA).
El Servei Comunitari té la consideració de projecte transversal amb incidència
en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui vinculat. La
informació sobre la realització del Servei Comunitari, quan escaigui, s'ha
d'incloure en les actes en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament
(FA).
A l'efecte del càlcul de la qualificació mitjana i en tota la documentació on
calgui qualificació numèrica, s'han de fer les equivalències següents: NA = 1, AS =
2, AN = 3 i AE= 4.
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Quan l'alumne supera l'etapa de l'ESO, la qualificació mitjana s'obté com a
mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques de les matèries cursades i dels
àmbits transversals en els quatre cursos de l'etapa, calculada amb tres decimals,
d'acord amb les equivalències establertes en el paràgraf anterior. Aquesta
qualificació amb tres decimals, en escala d'1 a 4, s'ha de multiplicar per 2,5 per
obtenir un valor màxim de 10. El valor obtingut és la qualificació de l'etapa, que
s'arrodoneix a dos decimals.
Quan l'alumne supera l'etapa i la qualificació de l'ESO resulta inferior a 5,
s'arrodoneix a 5.
1.18. Càlcul de la qualificació mitjana de l’ESO
En cas que sigui necessari per a posteriors processos de preinscripció o
altres possibles efectes, l’alumne, o els seus pares o tutors legals, pot sol·licitar la
qualificació mitjana corresponent.
La qualificació mitjana de l’ESO s’obté com a mitjana aritmètica de les
qualificacions mitjanes dels quatre cursos de l’etapa, calculada amb tres decimals,
d’acord amb les equivalències establertes a l’annex 1. Aquesta qualificació mitjana
amb tres decimals en escala de 1 a 4, s’haurà de multiplicar per 2,5 per obtenir un
valor entre 1 i 10. El valor obtingut és la qualificació mitjana de l’etapa, que
s’arrodoneix a dos decimals.
Per calcular la nota mitjana de cada curs, cal tenir present que:
En les matèries amb continuïtat, l’assoliment d’una competència comporta
l’assoliment de nivells competencials no assolits en cursos anteriors. La nova
qualificació per als cursos anteriors serà assoliment satisfactori.
A les matèries sense continuïtat, es farà la mitjana amb la qualificació que
consti a les actes.
Les matèries convalidades o sense qualificació no es tindran en compte per
al càlcul de la mitjana.
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El Treball de Síntesi, el Projecte de Recerca i el Servei Comunitari no
computen de forma directa en la qualificació mitjana, atès que s’avaluen amb
relació a les competències d’àmbit, de matèria o transversals a les quals estiguin
vinculats, d’acord amb l’annex 1.
La qualificació de primer a tercer es calcula, per a cada curs, fent la mitjana
entre les qualificacions de totes les matèries comunes, les competències
transversals, i una única qualificació de la matèria o matèries optatives. Si
s’hagués cursat més d’una matèria optativa al llarg d’un curs, l’equip docent,
d’acord amb el PCC, decidirà quina és aquesta qualificació única d’optatives.
La qualificació de quart curs és la mitjana aritmètica de les qualificacions de
les matèries comunes, de totes les optatives cursades i de les competències
transversals.
1.19. Reclamacions de les qualificacions finals
El dia de lliurament de les notes els professors i professores estudiaran i
resoldran les possibles reclamacions. Si un alumne o una alumna no està d’acord
amb la resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director o
directora i presentat el mateix dia o l’endemà.
1.20. Consell orientador
El consell orientador l’elabora l’equip docent al final de cada curs a partir de
la informació continguda en el registre o full de seguiment intern, i conté
l’orientació sobre l’itinerari formatiu de l’alumne i, si escau, recomanacions i
propostes de mesures de suport per al curs següent. En el cas de quart, o en
acabar l’escolarització, també ha d’incloure, mitjançant un informe motivat, una
orientació específica amb relació al seu itinerari en l’ensenyament postobligatori
i/o professionalitzador.
El consell orientador s’inclou en l’expedient de l’alumne. En finalitzar 2n i 4t
es lliura a l’alumne i els pares o tutors legals dins de l’informe d’avaluació 8serà el
pla de millora personal i acadèmic).
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1.21. Treball de síntesi
El nostre centre, després d’uns quants anys d’experiències i valoracions, ha
cregut oportú fer la distribució següent:
• 1r d' ESO. Durant el tercer trimestre. El tema és sobre el coneixement que
tenen els/les nostres alumnes de la seva ciutat, del seu entorn i de la seva
comarca. Té com a objectius:
 Conèixer el patrimoni artístic i cultural de la ciutat de Solsona.
 Aprendre a tractar, interpretar i sintetitzar la informació.
 Valorar el treball individual i en equip.
 Adquirir actituds de respecte i de preservació de l’entorn
Durant aquesta setmana, per grups, han de dur a terme tota una sèrie
d'activitats on han de demostrar, de manera pràctica, un seguit de coneixements
adquirits al llarg del curs. No es tracta que contestin un munt de preguntes
teòriques, sinó que investiguin, preguntin i busquin la resposta més adequada als
problemes que se’ls planteja.
Per a realitzar aquestes tasques han d’anar a l'Ajuntament, al Consell
Comarcal, al Museu Diocesà, fer visites, passar i tabular enquestes, recopilar
dades, passar treballs a l'ordinador...
Avaluació del treball: una part de la nota correspon a l’exposició oral davant
d’un tribunal, format per professors/es de les matèries de 1r d’ESO que valoren: el
dossier, la recerca, l’exposició oral i el treball en equip. L’altra part de la nota
correspon a l’autoavaluació del grup.
• 2n d'ESO: aquest treball de síntesi va canviant de nom a cada curs, és un
projecte que neix amb la pretensió que tots els nois i noies de segon d’ESO,
mitjançant els coneixements adquirits al llarg del curs en totes les matèries,
coneguin una mica d’història i funcionament de la ciutat de Barcelona. És per
això que es fa una estada de tres dies al Camp d’Aprenentatge de Barcelona,
fent un seguit d’activitats que ajuden a conèixer la ciutat, a partir de l’observació
de l’entorn, tallers, treballs de camp... Primer de tot, però, es dediquen unes
hores a preparar aquesta estada, tot fent un petit dossier que portarà l’alumnat
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a tenir un primer contacte i relació entre les diferents matèries i la gran ciutat.
Es realitza a principis del mes de maig.
Objectius de l’estada al Camp d’Aprenentatge:
 Millorar la convivència de grup.
 Assolir hàbits d'autonomia personal.
 Prendre consciència mediambiental.
Els eixos principals de treball:
 Coneixement d’una gran ciutat i el seu funcionament.
 Aprendre a moure’s per una gran ciutat i utilitzar el transport públic.


Coneixement de la Barcelona medieval i de la Barcelona modernista.

 Aprenentatges específics, fonamentalment de Ciències Experimentals i
Ciències socials.
• 3r d' ESO: “Les Planes de Son, un espai per a investigar; una realitat per a
descobrir.” Aquest treball de síntesi es realitza durant dos dies a Les Planes de
Son i la resta de dies al centre.
Objectius de l’estada:
 Conèixer l’entorn físic.
 Aprendre a tractar, interpretar i sintetitzar la informació.
 Conèixer la interacció de l’home amb el medi on viu.
 Valorar el treball individual i en equip.
 Adquirir actituds de respecte i de preservació de l’entorn.
 Conèixer el centre de Natura.
1.22. Projecte de recerca de 4t d’ESO
El projecte de recerca es realitza de forma extensiva al llarg del curs dins una
hora de les matèries optatives. És un conjunt d'activitats de descoberta i recerca
realitzades per l'alumnat de 4t d'ESO en equip sobre un tema transversal del
currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau
d'autonomia de l'alumnat i la seva capacitat per treballar en grup. El projecte està
constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per
PROJECTE CURRÍCULAR DE CENTRE PCC
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l’alumne, entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l’alumne mateix i sota el
guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l’alumne ha de demostrar capacitat
d’autonomia i iniciativa en l’organització del treball individual, i també de
responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en
comú.
El projecte de recerca consta d’una sèrie de tasques que es poden construir
a partir de situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals els/les
alumnes, en grups reduïts, han de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el
mètode de resolució, integrar informació procedent de diverses fonts i, finalment,
arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breu
exposició oral. Aquestes situacions inicials proposades als alumnes poden tenir un
caràcter transversal, però també es poden emmarcar dins un àmbit de
coneixement determinat.


Línies del projecte de recerca
En una primera aproximació (molt simplificada), s’ha considerat que l’alumnat

hauria de portar a terme les següents tasques:
1.- Escollir un objecte d’estudi.
2.- Plantejar-se preguntes i/o formular hipòtesis sobre aquest objecte.
3.- Trobar les respostes a aquestes preguntes.
Un cop fet això, caldrà que es posi el resultat en forma de MEMÒRIA DE
ESCRITA.
També caldrà que l’alumnat presenti el seu treball en una EXPOSICIÓ ORAL
davant d’un tribunal.


Avaluació del projecte de recerca
La qualificació final és individual. Aquesta qualificació s’incorpora, en

l’avaluació final de 4t curs, a la qualificació del bloc de matèries optatives. L’única
matèria optativa que cal considerar és la revista. A efecte de promoció, s’ha de
considerar aquest bloc com una única matèria.
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Es valoren els següents apartats seguint els percentatges indicats:
A. Procés de recerca: 30 %
B. Treball escrit: 40%
C. Exposició oral: 30%
Es pot consultar el dossier del projecte de recerca al curs de moodle: projecte
de recerca de quart d’ESO.
1.23. Servei comunitari
Podeu consultar el projecte a la intranet del centre.
1.24. Competència comunicativa i lingüística
Tipologies textuals (dimensió comunicativa, expressió escrita):
C5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.

Durant els cursos 2011-2012 i 2012-2013 s’ha treballat la competència amb
equips de millora.
S’han repartit els diferents gèneres i tipologies textuals per cursos (podeu
consultar el document a la intranet del centre/gestió qualitat/documents de
gestió/competència comunicativa i lingüística):





1r d’ESO: descripció i definició.
2n d’ESO: narració i text instructiu.
3r d’ESO: argumentació.
4t d’ESO: comentari de text.

S’ha buscat un esquema fàcil i entenedor per a cada tipus de gènere i també
exemples de textos de les diferents àrees. Es treballen des de les diferents àrees
durant tot el curs.
Paral·lelament també es treballen les competències:
C4: Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a
partir de la generació d’idees i la seva organització.
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C6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal
(d’acord amb aquest punt es pot trobar a la intranet documentació que fa referència als
acords de centre pel que fa a les qüestions a tenir en compte).

Gradació (si s’ha assolit la competència):
 Nivell 1. Escriure textos suficientment organitzats i enllaçats, amb un registre
adequat, construccions morfosintàctiques simples i lèxic i ortografia bàsics.
 Nivell 2. Escriure textos ben organitzats i enllaçats, amb un registre i lèxic
adequats, i amb morfosintaxi i ortografia correctes.
 Nivell 3. Escriure textos molt ben organitzats i enllaçats, en registre adequat i
amb plena correcció lèxica, morfosintàctica o ortogràfica.
Continguts clau
 Tipus de text: narratiu, descriptiu, expositiu, argumentatiu, instructiu,
predictiu, retòric i conversacional.
 L’adequació: el registre.
 La coherència: l’organització del text.
 La cohesió: substituts i connectors, signes de puntuació.
 Correcció lingüística: lèxic, estructures morfosintàctiques i ortografia
Indicadors per a l’avaluació
Nivell 1
Empra
el
registre
adequat d’acord amb
la
situació
comunicativa.
Les
idees
estan
suficientment
organitzades.
Utilitza
suficients
connectors i signes de
puntuació per enllaçar
les idees.
Usa lèxic bàsic.

Nivell 2
Empra el registre adequat
amb precisió d’acord amb
la situació comunicativa i
el receptor.
Les idees estan ben
organitzades.

Nivell 3
Empra el registre adequat
amb
molta
precisió
d’acord amb la situació
comunicativa i el receptor.
Les idees estan molt ben
organitzades.

Utilitza
connectors
i Utilitza
connectors
i
signes de puntuació per signes
de
puntuació
enllaçar les idees.
variats per enllaçar les
idees.
Usa un lèxic adequat.
El lèxic està utilitzat de
manera precisa i rica.
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Les
oracions
són
majoritàriament
simples o coordinades.
Escriu
amb
una
ortografia bàsica.
(...)

Les oracions combinen
les simples i coordinades
amb les subordinades, fet
que precisa l’expressió de
les idees.
Escriu amb una ortografia
força correcta.
(...)

Les oracions combinen
les simples i coordinades
amb les subordinades per
matisar el contingut de
manera rica.
Escriu
amb
plena
correcció ortogràfica.
(...)

L’impacte del desenvolupament d’aquesta competència es valora ens els
resultats de les proves de competències de 3r i 4t d’ESO. Només es farà el
seguiment de l’apartat que correspon a la redacció en llengües castellana i
catalana.
Dimensió comunicativa, comunicació oral:
C7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels
mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no
verbals.
C8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i
correcció lingüística, emprant-ne els elements prosòdics i no verbals pertinents.
C9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per
iniciar, mantenir i acabar el discurs.

Durant el curs 2012-2013 es va treballar amb un equip de millora per tal de
millorar la competència. Es va elaborar un document de pautes per a fer una bona
exposició oral i també per a fer-ne la seva avaluació (es poden consultar els
documents a la intranet del centre).
1.25. Competència matemàtica
Podeu consultar el seu desplegament a la intranet del centre.
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2. BATXILLERAT
2.1. Objectius generals del batxillerat
o Dominar les llengües catalana i castellana i produir-ne missatges orals i
escrits amb propietat, autonomia i creativitat en diferents registres.
o Expressar-se amb coerció i fluïdesa en una llengua estrangera.
o Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani, els
antecedents i les conseqüències que se'n deriven.
o Comprendre els elements fonamentals de la investigació del mètode científic.
o Consolidar una maduresa personal, moral i social que permeti actuar de forma
responsable i autònoma.
o Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats
bàsiques pròpies de la modalitat escollida.
o Desenvolupar la

sensibilitat artística i literària com a font de formació i

enriquiment cultural.
o Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal.
o Conèixer les creences i valors de les nostres tradicions i patrimoni cultural i
valorar-lo críticament.
o Analitzar les lleis bàsiques que regeixen el funcionament del medi físic,
valorar les repercussions que sobre ell tenen les activitats humanes i
contribuir activament en la seva defensa, conservació i millora, com a element
determinant de la nostra qualitat de vida.
o Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del propi entorn
social.
o Donar a l'alumnat els màxims coneixements possibles per a que els hi sigui
molt més fàcil la incorporació al món laboral o a estudis superiors com poden
ser els de Cicles Formatius de Grau Superior o Universitat.
o Adquirir l’hàbit de treball tant individual com cooperatiu, i si és necessari,
saber elaborar pautes d’organització que permetin l’assoliment d’aquest hàbit.
o Atendre les demandes de qualificació des sistema productiu, atenent les
necessitats laborals de l'entorn.
o Propiciar un clima agradable a l’institut evitant insults, conductes agressives,
enfrontaments i tensions, i procurar fomentar la col·laboració, el fet de tenir
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cura de les instal·lacions i material tant de l’aula en particular com del centre
en general.
o Saber presentar, segons les pautes establertes pel centre, els treballs manats
pel professorat.
o Contribuir a la formació permanent dels ciutadans, per facilitar la seva
adaptació als canvis tecnològics.
o Ser puntual en el lliurament de les tasques o treballs sol·licitats.
o Portar els materials imprescindibles i necessaris a utilitzar a classe.
2.2. Distribució de matèries
L'alumnat, a part de fer les matèries comunes, ha de realitzar quatre matèries
obligatòries de modalitat o optatives segons el batxillerat que hagi escollit. La
distribució d'aquestes matèries és la següent:

ITINERARI CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
1r CURS

Matèries
comunes

Matèries
de
modalitat

Matèries
específiques

Llengua catalana i
literatura
Llengua castellana i
literatura
Ciències per al món
contemporani
Llengua estrangera
Filosofia i ciutadania
Educació física
Tutoria
Matemàtiques1
Física/Ciències de la
Terra
Tecnologia
industrial/Biologia
Química/Dibuix/Específi
ca (2+2)*
2n Idioma (Francès)
Estada a l’empresa
Psicologia
Sociologia

PROJECTE CURRÍCULAR DE CENTRE PCC
La versió vigent d’aquest document es troba a la intranet del centre.

2n CURS

2
2

Llengua catalana i
literatura
Llengua castellana i
literatura

2
2

2

Llengua estrangera

3
2
2
1
4

Història de la filosofia
Història
Tutoria

3
3
3
1

Matemàtiques

4

4

Física/Ciències de la Terra

4
4
2
2
2
2

Tecnologia
industrial/Biologia
Química/Dibuix/Electrotèc
nia

4
4
4

*En el full de matrícula s’ofereix la religió. Si l’alumnat
tria aquesta matèria, ha de fer dues hores d’optativa.
1

Cal triar obligatòriament matemàtiques.
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ITINERARI SOCIAL I HUMANÍSTIC
1r CURS

Matèries
comunes

Matèries
de
modalitat

Matèries
específiques

2n CURS

Llengua catalana i
literatura
Llengua castellana i
literatura
Ciències per al món
contemporani
Llengua estrangera
Filosofia i ciutadania
Educació física
Tutoria
Llatí1/ Economia de
l’empresa
Grec/Matemàtiques
aplicades C.S.1
Literatura castellana o
catalana/Economia/Biologi
a
Història món
contemporani/Específica
(2+2)*
2n Idioma (Francès)
Estada a l'empresa
Psicologia

2
2
2

Sociologia

2

Llengua catalana i
literatura
Llengua castellana i
literatura

2
2
2

Llengua estrangera

3
2
2
1

Història de la filosofia
Història
Tutoria
Llatí/ Economia de
l’empresa
Grec/Matemàtiques
aplicades C.S.

4
4

2
2
3
3
3
1
4
4

4

Literatura castellana o
catalana /Geografia

4

4

Història de l’art

4

*En el full de matrícula s’ofereix la religió. Si
l’alumnat tria aquesta matèria, ha de fer dues hores
d’optativa.
1

Cal triar obligatòriament matemàtiques
aplicades a les ciències socials per al
batxillerat social i llatí
per al batxillerat humanístic.

2.3. Treball de recerca
En el currículum de cada alumne ha de figurar la realització d’un treball de
recerca (TR), amb una equivalència horària de dos crèdits.
És necessari fer i aprovar el TR per a obtenir el títol de batxiller. La seva
nota compta el 10% de la nota final de batxillerat.
Es pot consultar tota la informació sobre el treball de recerca a :
https://sites.google.com/view/ifr-tr/home
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2.4. Avaluació
Cada departament té uns criteris d’avaluació diferents, dels quals informa a
l’alumnat a començament de curs.
Per a l’alumnat de 2n de batxillerat amb una o dues matèries pendents de
primer, el centre organitza exàmens de recuperació durant el mes de setembre. El
resultat d’aquestes proves es registra a l’avaluació de final de curs.

Per a

l’alumnat que no superi les matèries pendents, cada departament estableix les
estratègies que considera idònies per a la seva recuperació i programa les
sessions d’avaluació que considera oportunes i que, en qualsevol cas, tindran lloc
abans de l’avaluació final del batxillerat. Els resultats de l’avaluació de les
matèries pendents, tant els de les que s’han fet a l’inici del curs com els de les
desenvolupades durant la resta de l’any, es consignaran en l’acta d’avaluació final
de batxillerat.
No es pot aprovar una matèria de segon si no s’ha aprovat la mateixa
matèria a primer, (ex.: no es pot aprovar química II si no s’ha aprovat química I)
Proves extraordinàries
Amb posterioritat a l’avaluació final, el centre ha de posar les proves
extraordinàries de recuperació per a l’alumnat que no hagi superat totes les
matèries en l’avaluació final. Aquestes proves seran:


Per a l’alumnat de 2n de batxillerat, els cinc darrers dies de classe,
tal com es fixa en l’ordre per la qual s’estableix el calendari escolar
del curs.



Per a l’alumnat de 1r de batxillerat, la primera setmana de
setembre.
Els/les alumnes de 2n que superin totes les matèries després d’aquestes

proves, es podran presentar a les proves d’accés a la universitat en la
convocatòria de setembre.
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Les proves extraordinàries de cada matèria les elaborarà i qualificarà el
departament didàctic corresponent, d’acord amb la programació dels currículums
dels quals són responsables.
Després de les proves extraordinàries tindrà lloc una nova sessió
d’avaluació. En aquesta, vistos els resultats en les proves extraordinàries, caldrà
prendre les decisions definitives del curs acadèmic respecte a la superació de les
matèries.
Promoció de primer a segon de batxillerat
Els alumnes i les alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes
les matèries de primer curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim
(article 12 de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre).
L’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat en règim diürn tingui
avaluació negativa en cinc o més matèries ha de romandre un any més en el
primer curs i l’ha de cursar novament en la seva totalitat.
Tanmateix, l’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat en règim
diürn tingui avaluació negativa en tres o quatre matèries podrà matricular-se’n
sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.
L’alumne/a que ho desitgi podrà optar per tornar a matricular-se
íntegrament a primer curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions
obtingudes.
L’alumne/a també podrà optar per complementar el seu horari d’assistència,
sense formalitzar matrícula, voluntàriament i en funció de les disponibilitats
organitzatives del centre, i cursar aquelles altres matèries que la direcció del
centre consideri més adequades per a la seva formació, com per exemple el
treball de recerca. En aquest cas, el centre ha de formalitzar, per a l’alumne/a, un
pla individual que justifiqui aquesta mesura i que inclogui el compromís i
l’acceptació de l’alumne/a i del pare, mare o tutors legals quan aquest/a sigui
menor d’edat.
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Avaluació final de batxillerat
L’alumne/a obté el títol de batxillerat quan ha superat totes les matèries
dels dos cursos de batxillerat. La nota final de batxillerat serà la mitjana aritmètica
de totes les matèries cursades de primer i segon (90%) i un 10% del treball de
recerca.
En l’avaluació extraordinària l’equip docent pot valorar la maduresa
acadèmica de l’alumne/a i considerar que els resultats d’algunes matèries poden
compensar els obtinguts en altres i, excepcionalment, la junta d’avaluació pot
decidir la superació d’una matèria i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc.
Es pot donar una matrícula d’honor per a cada 20 alumnes, podran obtenirla els alumnes que tinguin una nota d’expedient superior a 9.
L’alumnat que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació
negativa en algunes matèries podrà matricular-s’hi sense necessitat de tornar a
cursar les matèries ja superades.
No obstant això, podran optar també per repetir el segon curs de batxillerat
en la seva totalitat, si així ho sol·liciten i renuncien a les qualificacions obtingudes
en totes les matèries aprovades. De l’anul·lació de les qualificacions en queden
excloses, en el cas que haguessin estat aprovades, les matèries següents:
a. Treball de recerca
b. Estada a l’empresa
c. Les possibles matèries pendents de primer curs que l’alumne/a hagués
superat en cursar el segon curs
Reclamacions per les qualificacions finals de batxillerat
El dia de lliurament de les notes els professors i les professores estudiaran i
resoldran les possibles reclamacions. Si l’alumne o l’alumna no està d’acord amb
la resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director o a la
directora i presentat el mateix dia o l’endemà
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2.5. Selectivitat
Consulteu la pàgina: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/
2.6. Obtenció del títol de batxillerat
L'alumnat ha d'aprovar totes les matèries, inclòs el treball de recerca, per
obtenir el títol de batxillerat.
La Junta d'Avaluació de segon podrà, durant l'avaluació final de curs,
valorar la possibilitat d'aprovar o no alguna àrea si els 2/3 dels membres de la
junta que hagin tingut l'alumne ho creuen necessari. Si succeeix aquest cas, en
l'expedient acadèmic de l'alumnat, al costat de la nota de la matèria hi haurà un
asterisc (*) que indicarà que aquella matèria ha estat aprovada per junta.
Per a aconseguir el títol de batxillerat, l'alumnat té un termini de quatre
cursos com a màxim.

3. Organització del currículum a CICLES
Consulteu el document : Projecte curricular de cicles.

4. Organització del currículum del curs de preparació per a la
incorporació als cicles formatius de grau superior
4.1. Característiques
Poden accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius
de grau superior les persones que posseeixin el títol de tècnic i les persones que
estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació
professional.
4.2. Durada, calendari i horari i continguts del curs
Té una durada mínima de 700 hores. Es preveu fer tres avaluacions al llarg
del curs, coincidint amb els trimestres naturals, i una final.
El calendari final de curs s’organitza d’acord amb les instruccions del
Departament d’Ensenyament. L’horari és intensiu de matí de les 8.00 a les 12.15,
un total de vint hores lectives setmanals.
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4.3. Contingut
El

curs

s’organitza

en

dues

parts,

la

comuna

i

la

específica.

Les matèries de la part comuna, i la seva assignació horària setmanal, són:


Comunicació en Llengua Catalana, 3 hores.



Comunicació en Llengua Castellana, 3 hores.



Comunicació en Llengua Anglesa, 5 hores.



Tutoria (no avaluable), 1 hora.
La part específica té 4 opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i

social (HS), artística (AR) i esportiva (EE). Les matèries del curs amb la seva
atribució horària setmanal són:


Matemàtiques aplicades, 4 hores.



una altra matèria depenent de l’opció (vegeu normativa), 4 hores.
Les persones matriculades que no puguin dur a terme en el centre la

formació de les matèries opcionals de la part específica, podran seguir la formació
de les matèries específiques mitjançant l’Institut Obert de Catalunya.
4.4. Tutoria obligatòria
Vegeu el document del PAT
4.5. Assistència
El curs és presencial. No es podrà expedir el certificat d’haver superat el
curs en cas de no haver assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de les
hores de les activitats lectives i de la tutoria. Com a normativa interna del centre
es demana, a més, un mínim d’assistència del 80% a cadascuna de les matèries.
4.6. Efectes
La superació del curs té els efectes següents:
a. La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments
d'admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-
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2018. Atorgarà prioritat en els procediments d'admissió, d'acord amb la
normativa vigent en el moment d'aplicar-los.
b. En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció
de la part comuna de la prova d’accés. En tot cas l’alumnat haurà de
superar la part específica de la prova d’accés.
c. En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova
d’accés de caràcter general.

5. Organització del currículum al PFI-PIP(Programa de
Formació Professional Inicial)
5.1. Característiques del PFI “jardineria”
Poden accedir a aquest PFI les persones que no tenen el títol de graduat o
graduada en ESO i tenen almenys 16 anys l'any en què s'inicia el programa (es
dóna prioritat a qui no té més de 21 anys).
Tenen una durada total de 1000 hores (615h dels mòduls A i 295 dels
mòduls B, 40h. de tutoria, 50h formació complementària), un curs acadèmic.
Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en
producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la
preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones
verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.
Durada total: 1000 hores. 1 curs acadèmic.
Família Professional: Agrària
Els PFI es componen de dos tipus de mòduls: els obligatoris (mòduls
A, formació professional específica, mòduls B, formació bàsica de caràcter
general). Els mòduls d'aquesta modalitat són:
MÒDULS PROFESSIONALS
Operacions Bàsiques de Producció i Manteniment de Plantes en
Vivers i Centres de Jardineria
o Operacions Bàsiques en Instal·lacions de Jardins, Parcs i Zones
Verdes
o Operacions Bàsiques pel Manteniment de Jardins, Parcs i Zones
Verdes
o
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o
o
o
o
o

Treballs Auxiliars en l'Elaboració de Composicions amb Flors i
Plantes
Serveis Bàsics de Floristeria i Atenció al Públic
Projecte Integrat
Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL
o
o
o
o

Estratègies i Eines de Comunicació
Entorn Social i Territorial
Estratègies i Eines Matemàtiques
Incorporació al Món Professional

Tutoria: 40 hores

5.2. Acreditació i efectes de la formació rebuda:
1. Certificació final de les competències assolides. Ho expedeix l’Administració
laboral.
2. La superació dels programes facilitarà la continuïtat cap els CFGM, a través de
les proves d’accés, o cap a l’obtenció del GESO.
- En la realització de les proves d’accés es considerarà la formació realitzada i la
qualificació obtinguda .
- En l’accés als centres de formació de persones adultes.
3. Els mòduls professionals superats seran acumulables per obtenir un títol
professional bàsic.
4. L’acreditació de totes les unitats de competència corresponents a un certificat
de professionalitat permetran l’obtenció d’aquest certificat.
Les persones que superen un PFI obtenen una certificació acadèmica i
professional que acredita les competències professionals adquirides i els permet
fer la prova d’accés als cicles d’FP de grau mitjà amb els avantatges següents:
 si cursen amb aprofitament o han superat un PFI, tenen l’exempció de la
part científica i tecnològica de la prova;
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 si superen un PFI amb una qualificació igual o superior a 8, estan exemptes
de la prova d’accés i no els cal realitzar-la, i
 si la qualificació de la prova d'accés és igual o superior a 4, la qualificació
dels mòduls obligatoris dels PFI es multiplicarà pel coeficient 0,20 i
s'afegirà a la puntuació total obtinguda a la prova d'accés.
5.3. Calendari del curs
La formació de l’alumnat s’inicia al setembre i finalitza el 30 de juny.
5.4. Horari dels cursos
L’horari de formació dels i les alumnes serà, amb caràcter general, de
trenta hores a la setmana, distribuïdes de la manera següent:
a) Mòduls A: Formació professional teòricopràctica (vint hores).
b) Mòduls B: Formació bàsica i laboral (deu hores).
Durant el període de pràctiques aquesta distribució horària pot quedar
modificada.
Les trenta hores de formació són hores de docència i, per tant, no inclou el
temps d’esbarjo i descans de l’alumnat.
5.5. Assistència
L’alumnat ha de signar cada dia que assisteix. Es fa un informe mensual
d’assistència.
5.6. Normativa de la FCT (Formació en centres de treball)
Les pràctiques es poden començar a partir del 2n trimestre, si es
compleixen els requisits següents:
 Aprovar-ho tot.
 El comportament i l’actitud són positius.
 És la junta d’avaluació qui decideix si l’alumnat pot iniciar les pràctiques.
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Un cop iniciada la FCT, en cas que l’empresa presenti alguna queixa en
algun aspecte, s’informarà l’alumne perquè millori; si la queixa es repeteix,
l’alumne serà exclòs de les pràctiques i ja no tindrà oportunitat de realitzar-les (per
tant, no podrà obtenir el títol)
5.7. Objectius en l'actitud (acord de departament):
L'actitud necessària a l'aula i al taller és la mateixa que s'exigeix en el món
laboral (ja que el programa és postobligatori i de preparació per a treballar):
 Respectar els companys i el professorat.
 Ser puntual: si es fa tard injustificadament, no es podrà entrar a classe i
comptarà com a una expulsió.
 Participar activament i positivament a la classe.
 Respectar els terminis d'entrega d'exercicis i treballs: si l'alumne no entrega
la feina al dia, tindrà com a màxim una setmana per a presentar-la podent
optar a la nota màxima de 5.
 L'assistència és obligatòria.
 Complir sempre la normativa de centre i la normativa específica del
programa.
 Presentar els treballs segons les pautes del centre.
5.8. Normativa del taller.
 L'actitud ha de ser equivalent a un lloc de treball.
 Cal respectar tot el material de l'aula: eines, taules, fustes...
 No s’ha de malgastar material del taller.
 Està prohibit menjar o beure a l'aula taller.
 L'ús del mòbil està prohibit a l'aula.
5.9. Distribució del curs.
HORES
Formació professional teoricopràctica

10

Formació bàsica i laboral

20

PROJECTE CURRÍCULAR DE CENTRE PCC
La versió vigent d’aquest document es troba a la intranet del centre.

Pàg. 33

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INSTITUT FRANCESC RIBALTA

5.10. Metodologia i criteris d’avaluació.
L'avaluació de l'alumnat és contínua i formativa. Pren com a referència els
criteris d'avaluació establerts en el currículum. Ha de tenir en compte el punt de
partida en el moment de la incorporació de cada jove al programa, el seu progrés i
les competències assolides.
S'han de fer, com a mínim, tres sessions d'avaluació durant el programa,
incloent-hi l'avaluació final. Per a l'alumnat que es presenti a les proves d'accés
als cicles formatius de grau mitjà, s'ha de fer una avaluació extraordinària abans
de l'inici de les proves.
Cal fer un seguiment sistemàtic de les activitats dutes a terme per l'alumnat
i se n'ha de fer un registre i una valoració personalitzada. Convé utilitzar
instruments d'avaluació diversos i potenciar les activitats d'autoavaluació, a fi
d'implicar tant com sigui possible el jovent en el procés d'avaluació i aprenentatge.
De manera general, l’avaluació final positiva d’un programa requereix, com
a mínim, el 70% d’assistència.

La superació d’un PFI requereix obtenir una

qualificació global igual o superior a 5 i haver superat el mòdul de Formació en
centres de treball (FCT). Les sessions d’avaluació són responsabilitat de tot
l’equip educatiu.

6. Programacions didàctiques
El professorat ha de realitzar les programacions de totes i de cada una de
les matèries que imparteix fent ús de la plantilla que es pot trobar a la intranet del
centre. La programació queda, doncs, realitzada, revisada i aprovada a la intranet
del centre i tot el claustre en pot fer la seva consulta.
Coordinació pedagògica recorda als caps de departament la data en què
s'han de lliurar les programacions. També, en les reunions de caps de
departament, es determinen els terminis per a fer el seu seguiment. Les
programacions s’aproven en reunió de departament i se’n fa acta.
L’actualització de les programacions d’ESO es fa d’acord amb els nous
continguts curriculars i han de concretar quines competències es prioritzaran a
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cada curs. En la programació de cada matèria es reflecteixen les connexions amb
altres matèries.
La programació també ha de concretar les estratègies, tant en la part
comuna com en l’optativa, perquè els alumnes puguin desenvolupar al màxim les
seves capacitats d’aprenentatge.
La programació ha d’especificar:


Els objectius que cal assolir i la seva temporització, per matèries i cursos.



Els continguts que s’han de desenvolupar i la seva ordenació i
temporització.



La metodologia i les situacions de treball que es duran a terme.



El procediment d’avaluació i recuperació de l’alumnat que se seguirà, tant
pel que fa a les matèries del curs com a les possibles matèries pendents.



A l’ESO, l’aplicació de les competències bàsiques, la seva avaluació i
seguiment.



L’aplicació de les competències transversals.



L’objectiu de departament, el seu seguiment i la seva avaluació.



Avaluació: cal fer un full d'informació de la matèria (que també conté els
criteris d'avaluació) i penjar-lo al moodle de la matèria (en cas de no tenir
moodle, cal lliurar-lo a l'alumne i assegurar que ho enganxa a la llibreta).
Cal dedicar temps de la primera sessió de classe a explicar aquest full.
També s'afegeix un resum de tots els criteris d'avaluació del nivell al
moodle de tutoria. Els fulls de matèria i criteris avaluació també els han de
penjar a cicles, Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau
superior, i PFI (acord de la revisió per a la direcció).
Cal que els departaments facin el seguiment trimestral dels resultats de

l'alumnat. Cal fer valoracions i actuacions. Això cal escriure-ho a l'apartat de la
revisió de les programacions.
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7. Presentació dels treballs
Amb l'objectiu d'unificar sistemes i metodologies i també per a facilitar la
tasca a l'alumnat, el centre disposa d'unes pautes per a la presentació de treballs
per escrit.
Per a l'alumnat d'ESO, aquestes pautes són molt més senzilles (vegeu
annex A). Per a l'alumnat de batxillerat i cicles, com que han de presentar treballs
amb molt més rigor i que poden ser: la memòria de l'assignatura de l'Estada a la
l'empresa, el treball de recerca, etc., les pautes són molt més elaborades.

8. Faltes d’ortografia
Veient que l'alumnat, de manera general, fa moltes faltes d'ortografia, el
centre ha cregut oportú iniciar una sèrie de propostes per intentar reduir-les.
Cada departament / seminari, en les reunions setmanals, ha parlat
d'aquestes possibles actuacions i ha proposat les mesures que creu més
oportunes i necessàries.
En les reunions setmanals que realitzen els caps de departaments amb
coordinació pedagògica, s'ha intentat arribar a unes actuacions úniques per a tot
el centre, però fins al moment no s'ha arribat a cap acord. És per aquest motiu
que cada departament / seminari ha pres les mesures que ha cregut més
necessàries; entre aquestes, cal destacar les següents:
-

Abaixar la nota dels exàmens. La incidència de cada falta varia si
l'alumnat és de l’ESO o de batxillerat.

-

No castigar l'alumnat que fa faltes, però sí premiar, augmentant la nota
dels exàmens, aquells alumnes que no fan faltes d'ortografia,
principalment a l’ESO.

-

Fer copiar correctament unes quantes vegades les paraules en què s’ha
comès una falta.

-

Marcar la falta per conscienciar l'alumnat.

9. Coordinació TAC
Consulteu el document TAC
PROJECTE CURRÍCULAR DE CENTRE PCC
La versió vigent d’aquest document es troba a la intranet del centre.
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