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0.INTRODUCCIÓ 
 

L’Institut Ciutat de Balaguer 

 

L’INS Ciutat de Balaguer és un Institut públic d’Ensenyament Secundari de la ciutat del 

mateix nom. Amb més de mig segle d’història,  la seva projecció cultural i educativa ha 

estat una referència força important de qualitat, dins el sistema públic d’ensenyament a 

la ciutat. 

L’Institut actualment ofereix els ensenyaments de: 

. Educació Secundària Obligatòria 

. Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials 

. Batxillerat de Ciències i Tecnologia 

 

Principis rectors(LEC) 

 
El projecte educatiu és un instrument per a la gestió, coherent amb el context 
escolar, que enumera i defineix les notes d’identitat del centre, formula els 
objectius que vol i expressa l’estructura organitzativa de la institució. 
 
Els principis rectors definits en la LEC (article 93): 
 
El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, 
es regeix pels principis generals següents:  
 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la 
resta de legislació vigent.  

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la 
llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.  

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració 
de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts 
amb fons públics.  

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la 
llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders 
públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels 
alumnes.  
e) El pluralisme.  

f) La inclusió escolar i la cohesió social.  

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 
bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.  

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el 
respecte a la convivència.  

i) El respecte i el coneixement del propi cos. 
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j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 
dels recursos naturals i del paisatge.  

l) El foment de l’emprenedoria.  

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.  

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  

o) L’educació al llarg de la vida.  

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació  
religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.  

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.  
 

El projecte educatiu de centre 

 

El PEC ha estat elaborat col·lectivament per la totalitat de la comunitat escolar i s’hi 

recullen valors, objectius i estratègies que considera vàlids per tal d’orientar la tasca 

educativa i adequar-la en un procés constant de millora. 

La redacció del PEC també contribueix a resoldre la necessitat de donar-lo a conèixer 

a la pròpia comunitat escolar per tal d’afavorir-ne una total integració, a les famílies 

que preveuen la incorporació dels seus fills/es al centre, a l’alumnat  que es planteja 

cursar batxillerat en preparació d’estudis posteriors i al propi Departament d’Educació. 

 

Característiques del nostre PEC 

 

El nostre PEC no vol ser un projecte tancat o definitiu, sinó dinàmic, ja que pretén 

respondre a situacions canviants,  susceptible de modificacions ulteriors, i obert a 

noves aportacions. 

També ha de ser un instrument útil, capaç de transformar-se en objectius operatius per 

la seva concreció pràctica. 

Una altra característica que el defineix és que el nostre PEC inclou diferents etapes 

educatives i diferents interessos per part de l’alumnat. Així intenta ser al mateix temps 

ambiciós i realista. Ambiciós perquè no vol renunciar a l’objectiu d’aconseguir una 

òptima atenció i formació dels alumnes que cal orientar a estudis posteriors, i realista 

perquè tampoc vol renunciar a l’adequada atenció i formació dels alumnes que cal 

orientar al món laboral. 

L’Institut Ciutat de Balaguer  té com a MISSIÓ: 
 
- Educar, formar i orientar l’alumnat perquè sigui capaç de desenvolupar les capacitats 
i competències professionals corresponents a les qualificacions dels diferents estudis 
que oferta el nostre centre. 
- Oferir una formació de qualitat i adaptada als canvis tecnològics i als requeriments 
socials. 
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- Preparar l’alumnat per a la incorporació al món laboral i/o per a continuar altres 
estudis. 
- Treballar per la transmissió i l’intercanvi de coneixement entre la comunitat educativa. 
 

VISIÓ:  
 
Volem ser un centre capaç de:  
- Conformar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç d’articular dues 
exigències: educació i aprenentatge.  
- Preparar persones per a contribuir a la millora de la societat a partir de la 
capacitació en actituds, valors, coneixements i habilitats dels nostres alumnes, en 
l'exercici de la llibertat, la creativitat, la responsabilitat, la democràcia i el respecte 
cap a un mateix, cap als altres i cap a l'entorn.  
- Formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i 

compromesos amb el món en el que vivim. 

1. TRETS D’IDENTITAT 
 

1.1- L’institut, pel seu caràcter de centre d’ensenyament secundari, ha de facilitar 

principalment el desenvolupament de les competències bàsiques en els aprenentatges 

conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibiliten la comprensió dels elements 

bàsics de les humanitats, la ciència, la tècnica, les arts i la cultura, tot i emfatitzant-ne 

el caràcter d’integració al món laboral o als nivells formatius posteriors. 

1.2- L’institut forma de manera integral i enriquidora les persones, més enllà dels 

aprenentatges instructius. Així vetlla perquè l'alumnat sigui educat per a la pau i la 

solidaritat, per a la protecció de l'entorn i per a la salut. 

1.3- L’institut es manifesta aconfessional i plural, en la mesura que no ha d’excloure 

ningú per causa de la seva religió, procedència, ètnia o ideologia i promou un 

coneixement fonamental de religions o ideologies sense caure en cap mena 

d'adoctrinament. 

1.4- L’institut comparteix els valors democràtics establerts en la Constitució i l’Estatut. 

Així, estem convençuts que la pluralitat de la nostra societat és enriquidora i ens 

mostrem contraris a la xenofòbia i el racisme essent partidaris de valors com la 

solidaritat, la no discriminació, el diàleg i la participació. 

1.5- L’institut s’inclou en el marc de la coeducació, treballa per tal de superar aquells 

hàbits, comportaments, actituds i tabús que signifiquin discriminació o desigualtat en 

els rols de l’home i la dona. 

1.6- L'institut empra normalment el català, com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

1.7- L'institut, considera que els valors de l'esforç constant i el treball personals són 

fonamentals per  aconseguir qualsevol fita (acadèmica, personal, ...), i és per això que 

els potencia i valora en la seva línia metodològica. 

També, assumeix les diferències individuals de capacitats i maduresa i les seves 

repercussions en el procés d'aprenentatge. Així afavoreix la igualtat d'oportunitats, tot 
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mirant de compensar les dificultats o mancances individuals per l'assoliment d'una 

formació bàsica comuna, i estimula les diverses capacitats dels alumnes. 

L’organització dels grups i de l’alumnat anirà en funció d’aquests objectius i 

serà avaluada periòdicament per tal d’assolir-los. 

1.8- L'institut intenta sempre garantir el desenvolupament de la tasca educativa en un 

ambient de respecte entre les persones, dins i fora de l'aula, i per això vetlla pel 

manteniment d'un marc de convivència basat en el respecte als drets de tothom i on 

cadascú assumeixi els seus deures. Amb la mediació, el diàleg i la recerca del 

consens com a instruments bàsics per a la presa de decisions i la resolució de 

conflictes. 

1.9. Projecte Lingüístic  

Veure (annex I) 
 

2.  OBJECTIUS. Àmbit pedagògic. Plantejaments educatius 

2.1.  Relatius a l’opció metodològica: 

2.1.1. Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupin la iniciativa i la 

creativitat. 

2.1.2. Fomentar una educació per tal que l’alumnat pugui actuar com ciutadans actius i 

participatius. 

2.1.3. Fugir de l’autoritarisme establint unes normes de disciplina i convivència, 

raonades i raonables que siguin assumides per tota la comunitat educativa (NOFC). 

2.1.4. Afavorir l’assoliment de criteris propis i la capacitat de prendre decisions que 

permetin assumir-ne les conseqüències. 

2.1.5. Vetllar perquè el llenguatge i els materials utilitzats no siguin discriminatoris per 

ningú. 

2.1.6. Emprar el diàleg per a resoldre conflictes i adoptar una actitud que tendeixi al 

benestar comú. 

2.1.7. Afavorir la relació i participació de nois i noies en tots els àmbits. I mantenir una 

orientació formativa que segueixi aquest criteri. 

2.1.8. Cercar els recursos materials, humans i organitzatius per tal que els alumnes 

puguin assolir els objectius proposats. 

2.1.9. Portar a terme intervencions complementàries que compensin les dificultats de 

l’alumnat per assolir els objectius finals de les etapes obligatòria i postobligatòria. 

2.1.10. Portar a terme intervencions complementàries que potenciïn la formació de 

l’alumnat, per tal que tinguin la preparació adequada en els seus estudis 

postobligatoris. 
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2.1.11. Adaptar els mètodes d’ensenyament a les característiques del grup i, quan 

sigui possible, a les característiques individuals de l’alumnat, fent un èmfasi especial 

al tractament de l’atenció a la diversitat. 

2.1.12. Dotar el  nostre alumnat d’un ampli domini de les noves tecnologies per al seu 

procés d’aprenentatge. 

2.1.13. Buscar estratègies per tal d’afavorir l’ús i funcionalitat de la llengua catalana, i 

per compensar els dèficits pel que fa al seu coneixement i ús. 

 

2.2. Relatius als continguts de l’ensenyament: 

Els continguts de cada àrea d'ensenyament i les competències bàsiques a les que fan 

referència estan desenvolupats i concretats en les programacions dels diferents 

departaments didàctics i contenen els continguts marcats en les normatives de les 

etapes obligatòria i postobligatòria. Tanmateix, també hi ha competències transversals, 

que es treballen des de diferents àrees: 

 

2.2.1. Capacitar els alumnes en el coneixement i utilització de tècniques de treball 

intel·lectual perquè, de forma progressiva puguin aprendre cada vegada més de 

manera més autònoma. 

2.2.2.  Capacitar els alumnes per obtenir i tractar informació: buscar-la, entendre’n les 

formes en què es trobi disponible, seleccionar-ne el que pugui ser pertinent per a una 

finalitat immediata i presentar-la als altres de manera útil i entenedora, quan calgui. 

2.2.3.  Proporcionar a l’alumnat els elements necessaris per adoptar una actitud crítica 

davant de qualsevol esdeveniment i informació. 

2.2.4. Fer conèixer a l’alumnat els Drets Humans, i les actituds de respecte i tolerància. 

2.2.5. Mostrar a l’alumnat aquells elements propis de les tradicions i la cultura de la 

comunitat on viu. 

2.2.6. Mostrar a l’alumnat la diversitat cultural i ètnica com una riquesa de la 

Humanitat, valorant-ne els seus aspectes positius. 

2.2.7. Promoure el respecte i els principis bàsics de la convivència i la democràcia. 

2.2.8. Transmetre la preocupació pel futur del nostre planeta com a casa comuna de 

tots els éssers humans i desenvolupar els hàbits de respecte i conservació del medi 

ambient i d’estalvi energètic. 

2.2.9. Desenvolupar en l’alumnat hàbits saludables d’alimentació, higiene, repòs, 

activitat física i lleure. 

2.2.10. Apreciar la feina ben feta, la netedat i l’ordre, com un valor permanent, comú i 

bàsic a qualsevol activitat. 
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2.2.11. Contribuir a formar el gust personal i la capacitat de gaudir davant les arts i les 

ciències. 

2.2.12. Incorporar a les programacions didàctiques objectius i continguts relacionats 

amb l’entorn de l’alumnat que permetin arribar a àmbits més amplis. 

 

2.3. Relatius a activitats complementàries i extraescolars: 

2.3.1. Es fomentarà de manera especial aquelles activitats que contribueixin a la 

formació integral dels alumnes, en aquest sentit se’n valoraran especialment els 

aspectes derivats de la participació per davant dels altres. Pla d’esport a l’escola. 

2.3.2. Es vetllarà perquè la falta de recursos econòmics no impedeixi que els alumnes 

realitzin les activitats programades pel Centre. 

2.3.3. Es facilitarà la participació dels alumnes en activitats d’àmbit local i comarcal. 

2.3.4. Es promourà i facilitarà la participació en tot tipus de concursos i premis que 

siguin d’interès per a l’alumnat. 

 

2.4. Relatius al professorat: 

2.4.1. Potenciar el treball coordinat del professorat mitjançant l’activitat dels equips de 

tutors, equips docents i departaments. 

2.4.2. Proporcionar a l’alumnat una orientació escolar i professional, en una tasca 

coordinada entre els tutors i tutores i el professional de l’EAP. 

2.4.3. Fomentar la coordinació i cooperació entre els diversos departaments de 

l’institut per tal de realitzar les activitats interdisciplinàries orientades a mostrar el 

caràcter unitari de la formació cultural. 

 

2.5. Relatius a la formació permanent del professorat: 

2.5.1. Posar a l'abast del professorat l'oferta relativa als cursos de formació permanent. 

2.5.2. Facilitar l’assistència del professorat a cursos de formació específica, sobretot 

quan reverteixin en un benefici per a la totalitat del centre. 

2.5.3. Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres centres educatius i la participació 

en programes conjunts. 

2.5.4. Potenciar la realització de cursos de formació o assessoraments en el propi 

institut a través del pla de formació de centre. 
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2.6. Objectius. Àmbit de govern 

2.6.1. Fomentar la difusió d'informació de forma clara i transparent, entre tota la 

comunitat educativa. 

2.6.2. Tendir a millorar els procediments d’informació entre el professorat com a base 

per generar confiança i col·laboració. 

2.6.3. Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb els centres 

educatius als quals poden accedir els alumnes en sortir de l'institut, universitaris i de 

formació professional o no reglada. 

2.6.4. Establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb els 

centres de primària adscrits al nostre institut. 

2.6.5. Participar en activitats culturals i educatives, en general, proposades per 

institucions (ajuntament, entitats culturals ...) sempre que siguin coherents amb el PEC 

del centre i hi puguin tenir cabuda. 

2.6.6. Potenciar la participació de la comunitat educativa en les activitats del centre. 

2.6.7. Establir canals de comunicació i decisió que afavoreixin una dinàmica flexible i 

àgil. 

2.6.8. Potenciar el diàleg, el consens i la implicació de tot l’equip de professors i 

professores en el treball del centre. 

2.6.9. Donar a conèixer i vetllar per l'aplicació de les Normes d’Organització i 

Funcionament de Centre (NOFC). I controlar el compliment de les responsabilitats i 

obligacions que cada estament de la comunitat educativa ha de complir, alumnat, 

professorat i personal no docent. 

2.6.10. Mantenir relacions de coordinació i cooperació amb l’AFA. 

2.6.11. Facilitar que els diferents estaments de la comunitat educativa puguin participar 

en el control i la gestió del Centre de forma adequada a les seves competències. 

2.6.12. Integrar amb el màxim de coherència amb els plantejaments del centre els 

professionals que hi treballen a temps parcial: professional de l’EAP, educadors 

socials... 

2.6.13. Vetllar perquè els espais on s’exerceix la docència reuneixin les condicions 

necessàries i es conservin, entenent l’espai com un element bàsic on es desenvolupen 

els objectius pedagògics. I afavorir que el conjunt de la comunitat educativa col· labori 

per aconseguir que les administracions responsables adoptin les decisions més 

adients que mantinguin l’institut en les millors condicions, amb dotacions materials i els 

recursos humans necessaris. 

 

2.7. Objectius. Àmbit Administratiu 

2.7.1.  Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 
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2.7.2.  Portar a terme una gestió econòmica clara i organitzada, amb la supervisió de 

la Comissió Econòmica. 

2.7.3.  Intentar aconseguir subvencions econòmiques d’altres estaments per tal de 

desenvolupar determinats projectes pedagògics. 

2.7.4. Informar i facilitar la sol·licitud de beques i ajuts convocats per diferents 

institucions oficials, a les famílies interessades. 

2.7.5. Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació 

interna i externa. 

 

2.8. Objectius.  Àmbit Humà 

Relatius als alumnes: 

2.8.1. Potenciar la idea de que el respecte i el compliment de les Normes de 

Funcionament són imprescindibles per a una bona convivència. 

2.8.2. Ajudar l’alumnat a esdevenir capaç d’actuar desenvolupant actituds de 

responsabilitat, en col·laboració, a l’hora d’afrontar problemes comuns, facilitant dins 

l’estructura organitzativa de l’institut, la seva participació en la presa de certes 

decisions. 

2.8.3. Potenciar activitats en grup que estimulin l’establiment de relacions positives i 

afavoreixin la integració. 

Relatius a les famílies: 

2.8.4. Mantenir unes relacions entre família i professorat sistemàtiques, formalitzades i 

assumides pels dos estaments i vetllar pel seu desenvolupament i millora. I orientar  

les famílies, coordinadament amb l’AMPA, sobre tots els hàbits de comportament 

bàsics que hauria d’assolir l’alumnat per tenir més facilitats per l’aprenentatge. 

2.8.5. Potenciar que la família participi tant del seguiment escolar dels fills i filles com 

de les decisions acadèmiques que aquests prenen. 

2.8.6. Potenciar  les relacions amb l’AFA  per tal de dur a terme projectes comuns. 

2.8.7. Facilitar el coneixement del Projecte Educatiu a la família per tal de ser-ne 

copartícips en el seu desenvolupament amb la resta de la comunitat educativa. 

Relatius al professorat: 

2.8.8. Afavorir un clima de relacions interpersonals adequat per tal de desenvolupar la 

tasca docent en les millors condicions. 

2.8.9. Afavorir la integració en la dinàmica del grup potenciant activitats comunes, fora 

de l’àmbit acadèmic. 

Relatius al personal d’administració i serveis: 
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2.8.10. Tenir informats personal d’administració i serveis de les decisions que a nivell 

de funcionament adopti l’institut, per tal de fer-los partícips i de demanar-los 

col·laboració si és el cas. 

2.8.11. Mantenir unes relacions contínues i periòdiques amb la direcció per tal 

d’escoltar els seus suggeriments i integrar-les, en la mesura possible, dins dels 

funcionament de l’institut. 

2.8.12. Afavorir les activitats generals comunes amb el professorat per tal de crear un 

clima que contribueixi a millorar les relacions interpersonals. 

3. CURRÍCULUM 

3.1. Criteris d’organització pedagògica  

Els criteris pedagògics del Projecte Educatiu regeixen i orienten l'exercici professional 

de tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa. També hi 

contribueixen el Pla de Convivència, el Pla d’Atenció a la Diversitat i el de Formació 

per tal de facilitar als docents el coneixement del Projecte Educatiu i la pertinent 

adaptació del seu exercici professional.  

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) gestiona i organitza la diversitat de nois i 

noies, partint de la concepció de centre inclusiu, escoltats sempre  els equips docents.  

 
Els criteris d’organització pedagògica contribueixen al compliment dels 

principis del sistema educatiu i fan possible:  

 

a) La integració de l’alumnat procedent dels diversos col·lectius, en aplicació del 
principi d'inclusió.  

b) El desenvolupament de les capacitats de l’alumnat que els permeti la plena 
integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l'acció 
educativa.  

c) La incentivació de l'esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al 
centre educatiu.  

d) L'adequació dels processos d'ensenyament al ritme d'aprenentatge individual, per 
mitjà de l'aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació i 
per mitjà de l'aplicació de pràctiques d'estímul per a l'assoliment de l’excel·lència.  

e) La coeducació, que ha d'afavorir la igualtat entre l'alumnat.  
f) L'establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els 
hàbits de convivència i el respecte a l'autoritat del professorat.  

g) La implicació de les famílies en el procés educatiu. 
 

En les programacions de cada departament didàctic s’especifiquen les competències 

per àmbits  i els instruments d’avaluació per a cada curs, d’ESO i Batxillerat. Tenint 

sempre en compte l’atenció a la diversitat, cada departament distribueix l’assoliment 

de les competències  en funció dels diferents agrupaments d’alumnes  (A,B,C). 

La planificació de cada curs  preveu una sèrie de mesures d'atenció a la diversitat que 

pren en consideració les característiques dels alumnes ja escolaritzats en el centre i de 
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l’alumnat que s'incorpora de nou a 1r de la ESO, la composició del claustre i els 

recursos de què es disposa per tal de fer l'ajustament de les mesures més adients.  

A continuació es fa la descripció de les mesures preses per a cada curs i el model 

organitzatiu que el centre  adopta  per dur a terme el seguiment: 

3.2. Projecte Curricular 

Veure (annex II) 
 

3.3. Projectes i Programes 

 
L’Institut Ciutat de Balaguer participa en els següents projectes: 
Veure (annex III) 

 
- Pla Català de l’Esport 
- Programa Escola Verda 
- Xarxa de Competències Bàsiques 
- Projecte # aquiproubullying 
- Projecte STEAM 
- Projecte GEP 
- Projecte d’ Aprenentatge i Servei 

 
 

4.  ORGANITZACIÓ DELS EQUIPS DE PROFESSORS 
 

4.1 Equips docents 

 Estan formats per tot el professorat que imparteixen docència  de les matèries 

comunes i optatives en el curs corresponent. Aquesta mesura facilita el funcionament 

dels equips amb el menor nombre possible de professorat per aconseguir que les 

reunions siguin funcionals i més operatives. En el cas del nostre centre funcionen amb 

regularitat els equips docents de grups, i presideix les seves reunions la coordinadora 

pedagògica. La temàtica de les reunions se centra bàsicament en la coordinació de les 

diferents àrees i  al seguiment de l’alumnat i a la necessitat de programar 

conjuntament l’acció educativa i la concreció de diferents aspectes que afecten 

directament el funcionament de l’ESO (coordinació, planificació dels treballs de síntesi, 

criteris d’avaluació comuns, etc.), o del Batxillerat. També és competència dels equips 

docents decidir si hi ha algun alumne o alumna que ha de canviar de grup, donat que 

tots els grups classe són flexibles. A l’avaluació de final de curs és l’equip docent, 

conjuntament amb l’equip directiu qui decideix la composició dels grups classe per al 

curs següent. 

 

4.2. Departaments  

Els constitueixen els professors i professores que imparteixen docència en l’àrea 

corresponent i pretén prendre decisions envers la seqüenciació més adient de 
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l’assoliment de les competències, dels continguts clau, l’adopció dels criteris 

d’avaluació més adients i l’ajust de l’ajuda pedagògica a l’alumnat amb més dificultats 

per aprendre, per garantir el millor assoliment dels objectius de l’àrea per part de tot 

l’alumnat. Li correspon al departament didàctic establir mesures i propostes de millora 

a partir de l’avaluació de cada matèria o àmbit  i de les proves diagnòstiques del curs 

anterior. 

4.3. Equips de tutors i tutores 

En formen part els tutors i tutores de grup de cada curs i tenen com a objectius bàsics 

desenvolupar el Pla d’Acció Tutorial (PAT), vetllar pel seguiment de l’alumnat, fer 

suggeriments en l’atenció dels interessos i les seves necessitats, a més de fer el 

seguiment de com l’alumnat s’integra en les mesures d’atenció a la diversitat que el 

centre proposa. 

4.4. Comissió d’Atenció a la Diversitat 

Es reuneix setmanalment i desenvolupa les tasques que li són  assignades, vetlla pel 
seguiment de les mesures d’atenció a la diversitat adoptades i l’alumnat amb 
necessitats que són atesos. Està construïda per la coordinadora pedagògica, les tres 
psicopedagogues del departament d’orientació, la psicopedagoga de la SIEI, el 
Treballador Social del CRP, psicopedagoga de l’EAP i la TIS del centre. Aquest tres 
últims només hi assisteixen quan és important que participin del contingut de les 
trobades. 

4.5.  Assessorament de l’EAP 

Les funcions relacionades amb l’atenció a la diversitat es concreten en el pla de treball 

anual que el centre acorda amb el professional de l’EAP. Bàsicament inclou els 

aspectes referents al seguiment de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i de 

necessitats educatives especials i l’orientació acadèmica i professional d’aquest 

alumnat. El representant de l’EAP pot assistir a la reunió de la Comissió d'Atenció a la 

Diversitat per garantir el seguiment de les mesures d'atenció a la diversitat de l’alumnat 

i orientar en la presa de decisions 

5.  PROGRAMACIÓ  
 

Programacions diferenciades (activitats, competències, continguts clau, avaluació). En 
el desenvolupament de les programacions de les matèries corresponents i del 
professorat en particular es procurarà que hi apareguin explicitades : 
 

● la diversificació d’activitats i nivells per a d’assoliment de les competències. 

● la diversificació dels continguts treballats. 

● la diversificació de materials per atendre la diversitat d’interessos i capacitats. 

● la diversificació dels instruments utilitzats per a l’avaluació competencial i els criteris 
d’avaluació. 

● l’adaptació de les competències i la seva avaluació en aquells alumnes amb atenció 
específica degut a les seves dificultats per aprendre. 
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6. AVALUACIÓ 
 

Criteris : Els criteris d’avaluació estan previstos en cadascuna de les programacions 

dels diferents departaments i sempre sotmesos a la normativa del departament 

d’ensenyament. ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol per a l’ESO i EDU/554/2008, amb 

la corresponent modificació ENS/62/2012, de 15 de març, per al batxillerat. 

● Han de reflectir la diversitat d’instruments d’avaluació, continguts i els nivells 

d’assoliments de les competències  de cada àrea i matèria. 

● Els moments, les situacions i els instruments d’avaluació han de ser diversos. 

● Cal promoure l’autoavaluació i la participació activa de l’alumnat i l’avaluació 

contínua en el procés d’avaluació. L’avaluació com a instrument d’aprenentatge. 

 

7.  AGRUPAMENTS DE l’ALUMNAT 

7.1. Criteris per als agrupaments 

 
● Seguint els criteris acordats per part de la CAD i dels equips docents, es decideix 

organitzar els grups-classe en funció del rendiment acadèmic, sempre i quan 
aquesta organització sigui la més adient en funció de les necessitats o  la tipologia 
de l’alumnat que arriba cada curs a 1r d’ESO, partint dels informes emesos pels 
centres de primària.  

● Així mateix la CAD i els equips docents determinen si és convenient que hi hagi un 
pla de diversificació curricular, que agrupa alumnes de 3r i 4t, amb dificultats 
d’aprenentatge i si és així, quins i quines  alumnes han de participar del pla. 

 
● Si bé es considera que hi ha  grups on els i les alumnes tenen les mateixes 

capacitats i interessos, de manera que els objectius, les competències, continguts i 

metodologia de treball coincideixen, l’alumnat amb dificultats d'aprenentatge o amb 

dictamen de discapacitat de l'EAP es troba integrat en aquest grups. Aquest 

alumnat té un Pla Individualitzat (PI) que s’ha de consensuar amb els tutors legals. 

Aquests PI fan que es puguin establir els suports  que es considerin convenients 

segons el DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, d’escola inclusiva. Les 

psicopedagogues del centre i el professorat de les diferents matèries  es coordina 

per establir les mesures pertinents a les necessitats d’aquest alumnat.  

 

● L’alumnat de la SIEI es distribueix en funció de les seves necessitats i interessos.  

 

7.2. Desdoblaments 

 
Funcionen en tots els cursos els desdoblaments que s'indiquen a continuació i que 

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

● 1r d'ESO: Ciències Experimentals  i Tecnologia desdoblen una hora de les 

hores en els grups que superen els 20 alumnes.  

● 2n d'ESO: En la matèria de Física es desdobla  un terç de les hores en els 

grups que superen els 20 alumnes. En la matèria de Tecnologia es desdobla 

una de les dues hores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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● 3r d'ESO: La matèria de tecnologia desdobla amb anglès una de  les dues 

hores setmanals, així com a ciències naturals i física i química quan se supera 

la ràtio dels 20 alumnes per aula.  

 
 

7.3. Atenció individualitzada (criteris, metodologia i recursos): 

 

● Hi ha hores d'atenció individualitzada a càrrec dels tutors i tutores: 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 o tutora fa un estret seguiment de 

l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a, atenent de forma especial l’alumnat 

amb més dificultats per aprendre i amb problemes acadèmics provocats per 

desmotivació, marginació social i absentisme escolar.   

● Hores d'atenció individualitzada a càrrec de les professionals d’orientació i 

psicopedagogia del centre: es destinen al suport d’alumnat amb dificultats en 

algunes matèries en concret o que presenta problemes relacionats amb la manca 

d'hàbits de treball, d'organització de les tasques acadèmiques, de cura del 

material, etc.  

● El centre disposa d’una SIEI per atendre l’alumnat amb més dificultat 

d’aprenentatge. Aquest alumnat ha de tenir un dictamen elaborat per part dels 

professionals de l’EAP i a banda de tenir unes hores d’atenció en la SIEI en té 

d’altres en el grup–classe ordinari. 

● El centre disposa també d’una Tècnica d’Integració Social (TIS), per tal de fer el 

seguiment de l’alumnat amb situació social més desfavorida a fi i efecte d’ evitar 

l’absentisme i fins i tot l’exclusió social en algun cas. 

. 
Veure projecte SIEI i Pla de treball TIS  
Veure (annexos IV i V) 
 

7.4.  Currículum  optatiu 

 
Les matèries optatives ajuden a reforçar o ampliar les competències bàsiques de les 

diferents matèries comunes de l’ESO de 1r d’ESO a 3r, depenent del nivell i de les 

necessitats de l’ alumnat.  

A 4t d’ESO també es diferencia la tria d’optatives entre el grup de reforç, amb alumnat 

susceptible de seguir els seus estudis als Cicles Formatius. Aquests cursen 

Tecnologia, Visual i Plàstica, Informàtica i o Ciències aplicades a l’activitat 

professional. La resta d’alumnat tria entre la Física i Química, Biologia, Informàtica i 

Tecnologia, Llatí, Economia, Francès i Visual i Plàstica. 

D’altra banda hi ha l’alumnat que ha optat per la Religió o per la Cultura i Valors Ètics.  

 

7.5. Adaptacions curriculars individualitzades 

La responsabilitat respecte a quin alumnat ha de rebre atenció específica per 

assegurar l’assoliment de les competències correspon a la Junta d’Avaluació, a l’Equip 

Docent i a la Comissió Pedagògica. És el tutor/a  qui, observats els resultats 
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acadèmics de l’alumnat, fa la proposta d’adaptació curricular o atenció individualitzada. 

Es fa la derivació a la Comissió d’ Atenció a la Diversitat (CAD). De vegades es fa 

necessària una derivació al Psicopedagog de l’EAP, qui determinarà les seves 

competències a través d’una exploració. Amb els resultats obtinguts s’orientarà una 

possible estratègia d’atenció i es decidirà quina és la metodologia més adequada a 

emprar. Després d’haver decidit quin és l’agrupament més adequat per a la seva 

atenció, el professorat de cada àrea afectada, planificarà la seva adaptació curricular, 

(PI) fent la selecció dels materials més adients i prenent decisions respecte a 

l’avaluació. Aquests aspectes seran posats en comú per tal de fer una tasca amb 

coherència amb la resta de professorat.  

 

● Així, l’alumnat amb dificultats d'aprenentatge és  atès: 

 

Dins del grup ordinari, a través de l'adaptació del procés d'aprenentatge a les 

seves necessitats educatives. Es tracta bàsicament de diversificar les activitats 

d'aprenentatge per tal que les realitzi amb procediments diversos per garantir 

l'assoliment de les competències, diversificar els materials, l’avaluació, respectant 

el seu ritme d'aprenentatge i mantenint una pauta d'observació que  faciliti el 

seguiment i l’avaluació del seu rendiment acadèmic. 

 

 

● Els alumnes amb NEE 

 

Quan no són suficients les mesures universals per atendre l’alumnat es 

requereixen mesures i suports intensius. Es tracta de donar resposta a les seves 

necessitats i són atesos per professionals d’orientació i psicopedagogia. Si fos el 

cas, els professionals de la SIEI atenen els alumnes amb necessitats més severes 

i sempre amb dictamen de l’EAP. 

El professorat del centre ha de fer les adaptacions que cregui necessàries 

supervisades pel departament d’orientació. 

L’avaluació d’aquest alumnat té en compte les adaptacions realitzades, però sense 
perdre la referència de les competències bàsiques, que són les que en darrer 
terme l’alumnat haurà d’assolir.  

 

7.6. Unitat d’ Escolarització Compartida (UEC) 

● Per a alumnat que ha exhaurit totes les possibilitats d’adaptació i d’atenció 
personalitzada. 

● Hauran d’estar cursant 3r curs d’ ESO o bé tenir 14 anys. 
● Les activitats que s’hi realitzen tenen com a referent últim les competències 

bàsiques de l’ etapa. 
● El seguiment acadèmic i avaluació es fa conjuntament amb el centre de 

procedència d’aquest alumnat. 

8. L’AVALUACIÓ I LA PROMOCIÓ 
 

Cal entendre l'avaluació com un element de formació i orientació a l'alumnat en la qual 

es valora tot el procés d'ensenyament-aprenentatge en referència a l’assoliment 
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d’unes competències bàsiques. L’avaluació competencial és contínua, formativa i 

formadora ja que té per objecte constatar els avenços i detectar les dificultats tan bon 

punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries. 

D’aquesta forma l'alumnat pot continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge, alhora 

que forma part de la seva pròpia avaluació.  

A principi de curs, s’informa l’alumnat de les competències a treballar, dels criteris 

d'avaluació i dels instruments per a la qualificació final i global. En l’avaluació, 

s’utilitzen diferents instruments: valoració de les activitats diàries, dels deures, 

projectes cooperatius, proves objectives,  rúbriques... 

8.1. ESO 

 
8.1.1. Sessions d’avaluació al llarg del curs  
 
Avaluació inicial : La funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el nivell 

d’aprenentatge de cada alumne/a i detectar a temps possibles dificultats i donar pautes 

per superar-les. Hi ha una preavaluació prescriptiva durant el 1r trimestre a tots el 

cursos de l’ESO i a 1r de Batxillerat.  

En la preavaluació de 1r d’ESO les famílies reben un informe qualitatiu per veure el 

nivell d’adaptació al centre.  

 

Sessions d’avaluació trimestrals: Es realitza una sessió d’avaluació trimestral per 

valorar els aprenentatges de cada alumne/a i fer el seguiment del desenvolupament 

per part del professorat del procés d’ensenyament.  

 
Informes d’avaluació: Al final de cada trimestre,  les famílies de l’alumnat de l’ESO 

reben un butlletí d’avaluació qualitativa. En aquest hi apareixen els comentaris sobre el 

procés d’aprenentatge de l’alumnat de cadascuna de les matèries, les valoracions de 

l’equip docent i l’autoavaluació. Al final de cada curs de l’ESO es fa constar, als 

butlletins, el nivell d’assoliment de les competències per cada matèria 

(NA,AS,AN,AE).L’alumnat del batxillerat rep mitjançant un mail un butlletí quantitatiu. 

A més, les famílies tenen accés mitjançant un usuari i contrasenya a la plataforma 

digital per poder fer un seguiment del dia a dia del seus fills i filles al centre: retards, 

faltes d’assistència, comentaris, així com del calendari de les avaluacions. 

 

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors al Batxillerat: El 

professorat de cada matèria estableix les mesures de reforç i recuperació per aquell 

alumnat que passa de curs sense haver assolit les matèries del curs anterior. 

 

 
8.1.2.  Avaluació final ordinària al juny  

 
Pas de curs de primer a tercer d’ESO 
 
1. En finalitzar cadascun dels tres primers cursos de l'etapa i com a conseqüència del 
procés d'avaluació, l'equip docent, en la sessió d'avaluació final de curs, ha d'adoptar 
les decisions corresponents sobre el pas de curs de cada alumne/a, tenint en compte 
la seva evolució general en relació amb el grau d'assoliment de les competències que 
determina l’ ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol . L'alumnat passa de curs quan ha 
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assolit els nivells competencials establerts, d'acord amb l'article 3.5 d’aquesta ordre. 
Pel que fa als nivells competencials no assolits de cursos anteriors, s'han d'avaluar 
d'acord amb la programació establerta, en els termes de l'article 6.5. L'assoliment de 
les competències d'un curs comporta l'assoliment de les competències no assolides de 
cursos anteriors. 
 
3. L'equip docent, d'acord amb l’ ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, pot decidir el pas 
al curs següent d'un alumne amb nivells competencials no assolits quan consideri que 
l'alumne/a té bones expectatives de millora i que el pas de curs és positiu per a la seva 
evolució acadèmica i personal. En aquest cas, l'equip docent ha de donar indicacions 
personalitzades que incloguin les mesures i recomanacions que han de permetre a 
l'alumne/a assolir els nivells competencials corresponents a aquell curs; en alguns 
casos pot comportar un PI.  
 
Quant a la promoció, l'alumnat passa de curs quan ha assolit els nivells competencials 
establerts, d'acord amb l'article 3.5 de l’Ordre d’avaluació. 
L’alumnat, i els tutors legals reben un consell orientador en finalitzar cada curs de 

l’ESO. Aquest consell inclou les recomanacions de propostes de mesures de suport 

per al curs següent, si s’escau. 

Obtenció del títol en graduat d’ESO  
 
Es considera que l’alumnat ha superat l'etapa quan ha assolit les competències dels 
àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L'equip docent, 
considerant la maduresa de l'alumne/a i les seves possibilitats de progrés, pot decidir 
que s’obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues. 
En aquest sentit, es considera matèria amb avaluació negativa aquella en què no 
s'han assolit els nivells competencials establerts. 
 
Proves extraordinàries  
 
Per a l’alumnat que en l'avaluació final ordinària no hagi assolit els nivells 
competencials establerts, els centres han de proposar activitats d'aprenentatge 
destinades a assolir-los. Així mateix, els centres també poden proposar activitats a la 
resta d'alumnat per consolidar els nivells competencials assolits. 
Per a l‘alumnat que té matèries amb avaluació negativa en l'avaluació final ordinària, 
els centres organitzen l'avaluació extraordinària d'acord amb les dates que determini el 
calendari escolar del curs corresponent. Es considera matèria amb avaluació negativa 
aquella en què no s'han assolit els nivells competencials establerts. 
Les activitats i, si és el cas, les proves extraordinàries, les ha d'elaborar i qualificar 
l'òrgan de coordinació didàctica corresponent, d'acord amb la programació dels 
currículums dels quals són responsables. La preparació i elaboració de les proves 
extraordinàries es fa durant el mes de juny. 
En cadascun dels quatre cursos de l'etapa, i després de la valoració de les activitats i 
les proves extraordinàries, l'equip docent s'ha de reunir en una sessió d'avaluació final 
extraordinària. 
 
 
8.1.3. Avaluació extraordinària  

 
En el context de l'avaluació contínua, la valoració del grau d'assoliment de les 
competències i la qualificació final extraordinària han de ser el resultat global obtingut 
a partir de l'anàlisi de l'evolució de l'alumne durant el curs, de les activitats proposades 
per millorar els nivells competencials no assolits i, si és el cas, de les proves 



Projecte Educatiu de Centre                                             INS CIUTAT DE BALAGUER 

21 
 

extraordinàries. Les qualificacions han de ser iguals o superiors a les de l'avaluació 
ordinària. 

 
 
 
 
8.1.4.  Orientació final de l’etapa  

 
En finalitzar l’escolaritat obligatòria, tant a l’alumnat que acredita com al que no 

acredita l’etapa, se li lliurarà un consell orientador de final d’etapa, el contingut del qual 

és confidencial i no prescriptiu.  

En el cas de l’alumnat que acredita en l’avaluació final ordinària, en funció dels 

resultats generals i de cada una de les matèries, així com del nivell d’assoliment de les 

competències bàsiques, i atenent els interessos de l’alumne/a, els equips docents 

faran unes recomanacions sobre itineraris formatius posteriors, que tinguin en compte 

les capacitats que ha demostrat l’alumne/a al llarg de l’etapa.  

Quan l’alumne/a no acredita després de l’ avaluació extraordinària, el consell 

orientador contindrà informacions individualitzades sobre les diferents opcions de la 

formació complementària que hauria de cursar per poder obtenir el graduat en 

educació secundària obligatòria o prosseguir la seva formació a través d’altres 

ensenyaments o vies formatives, tenint en compte les possibilitats de convalidació o 

equivalències de les matèries que tingui superades en l’etapa d’ESO. 

8.2. BATXILLERAT 

 

L'avaluació i la promoció d'alumnes de batxillerat es desenvolupen en l'Ordre 
EDU/554/2008, de 19 de desembre i en la posterior modificació ENS/62/2012, de 15 
de març. 
 
Criteris generals 
Els criteris generals per a l'avaluació (contínua, global i diferenciada per Matèries, 
elements que cal considerar, etc.) s'especifiquen a l'article 2 de l'Ordre EDU/554/2008, 
i els criteris i mesures per atendre la diversitat dels i les alumnes i els PI, així com la 
connexió amb l'avaluació, es regulen a l'article 3 de la mateixa Ordre. 
Per tal que l'avaluació sigui contínua, es disposa de pautes per a l'observació 
sistemàtica i per al seguiment de cada alumne/a al llarg del procés d'aprenentatge. 
Quan durant el procés d'avaluació continuada es detecta que l'alumne o alumna no 
progressa adequadament, el professor o professora, en qualsevol moment del curs, 
pot establir les mesures pertinents de reforç educatiu i activitats de recuperació. Els 
butlletins de qualificacions són l'element de comunicació entre les famílies i els 
centres.  
 
 
Equip docent 
L'actuació de l'equip docent en el procés d'avaluació s'ha d'ajustar al que estableix 
l'article 8 de l'Ordre EDU/554/2008 i en la posterior modificació ENS/62/2012, de 15 de 
març. 
 
Proves extraordinàries 
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Les activitats i/o proves extraordinàries de recuperació de primer de batxillerat, 
establertes a l'article 19.4 del Decret 142/2008, de 15 de juliol d'ordenació dels 
ensenyaments del batxillerat, s'han de fer en les dates que marqui el calendari escolar 
per al curs.  
 
Promoció 
L’alumnat passarà al segon curs quan hagi superat totes les matèries de primer curs o 
no tinguin superades dues matèries com a màxim. 
 
Permanència d'un any més a primer curs 
L'alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat  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. Queda exclosa d'aquesta condició la matèria específica 
d'Estada a l'Empresa, que si l'alumne/a l'ha cursat i l'ha aprovat no l'ha de tornar a 
repetir.  
L'alumne/a que ha finalitzat el primer curs de batxillerat amb avaluació negativa en tres 
o quatre matèries, pot matricular-se a primer sense necessitat de tornar a cursar les 
matèries que hagi superat. 
Si l'alumne/a amb avaluació negativa en tres o quatre matèries vol canviar de 
modalitat a primer curs pot fer-ho tenint en compte les condicions previstes a l'apartat 
Canvi de modalitat. 
L'alumnat a qui han quedat tres o quatre matèries pendents de primer pot optar per 
tornar a matricular-se íntegrament de primer curs de batxillerat, renunciant a totes les 
qualificacions obtingudes. Per exercir aquesta opció, l'alumne/a, o tutors legals si és 
menor d'edat, ha de signar un document en què expliciti la seva renúncia expressa a 
les qualificacions positives que havia obtingut, document que la direcció del centre ha 
de visar i incorporar a l'expedient. 
 
Permanència d'un any més a segon curs 
L'alumnat que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació negativa en 
algunes matèries, pot matricular-se'n el curs següent sense necessitat de tornar a 
cursar les matèries ja superades. 
 
Repetició de totes les matèries del segon curs 
L'alumnat que cursi segon de batxillerat i obtingui avaluació negativa en algunes 
matèries al final del segon curs, pot optar també per repetir el segon curs de batxillerat 
en la seva totalitat, si així ho sol·licita i renuncia a les qualificacions obtingudes en 
totes les matèries aprovades.  
 

Els criteris d’avaluació de batxillerat es donen a l’alumnat el primer dia de classe. 

 

Matrícula d’honor 

 

A l’alumnat que obtingui una qualificació final de batxillerat superior igual o superior a 

9, se li pot consignar la menció de “Matrícula d’honor” (MH) en les observacions de 

l’acta de qualificacions finals, en l’expedient acadèmic i en el certificat d’estudis 

complerts. Sobre el total d’alumnat avaluat, es pot concedir una menció MH per cada 

vint alumnes, i una altra si en resulta una fracció sobrant.  

 

La menció matrícula d’honor té els efectes econòmics previstos en les taxes i preus 

públics per a la matriculació en els ensenyaments superiors. 
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9. L’ORGANITZACIÓ 

 

9.1 Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 

 
La direcció del segle XXI requereix un model de lideratge distribuït, clarament orientat 

a garantir la implicació del professorat i de la comunitat escolar en els reptes de millora 

del centre. Són temps d’organitzacions que aprenen, on l’acció d’educar és una 

responsabilitat compartida i fruit d’un aprenentatge col·lectiu. En aquesta línia, 

l’exercici de la funció directiva vindrà marcada per aquestes dues qualitats:  

 

-Lideratge pedagògic: Entès com la funció de motivar la comunitat perquè dirigeixi 

totes les actuacions cap a aconseguir una millora educativa de l’alumnat a través d’un 

entorn d’aprenentatge col·laboratiu, on l’aprenentatge no és confinat només a les 

aules, sinó que inclou l’entorn més proper, les famílies, la ciutat i, fins i tot, el món. Així 

proporcionar a la comunitat educativa l’oportunitat, el clima i els recursos necessaris 

per tal d’avançar i anar millorant en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.  

 
-Lideratge distribuït: Dirigir un centre educatiu implica la intervenció de moltes 
persones, de molts grups de treball, de coordinació de molts equips de funcionament, 
de la col·laboració de tota la comunitat educativa. És per això que entenem que el 
lideratge ha de ser distribuït, delegant les funcions i coresponsabilitzant-nos en les 
decisions sense defugir la responsabilitat última que suposa liderar un projecte 
educatiu.  
 
El lideratge distribuït és un lideratge que intenta aprofitar el coneixement de cadascú, 
transferint-se dels uns als altres segons el moment del procés i les actuacions a dur a 
terme. 
 

9.2. Lideratge i equips de treball 

 
L’actual estructura i dinàmica organitzativa del centre fa que existeixin els següents 

grups de treball:  

-Equip directiu compost per quatre membres: Directora, Cap d'Estudis, Coordinadora 

Pedagògica i Secretari.  

 

- Els òrgans de participació en el control i la gestió del centre corresponen a:  

 

Consell Escolar i Claustre de professors  
 
- Són membres del Consell Escolar la directora que en serà la presidenta, la cap 

d'estudis, el secretari del centre que actuarà amb veu però sense vot, sis 

representants del professorat, tres representants de l´alumnat, tres representants dels 

pares, 1 representant de l’AMPA, 1 representant del PAS, i 1 regidor/a de la Paeria. 

 

- Són membres del Claustre tot el professorat del centre : 
 
Càrrecs de coordinació: 
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● Coordinació d'ESO  

● Coordinació de Batxillerat 

● Coordinació d'informàtica  

● Coordinació de riscos laborals  

● Coordinació d’activitats 

● Coordinació del Pla Català d’Esports a l’Escola  

● Coordinació LIC  

● Caps de Departament i de Seminari  

● Tutors de Grup  

 

El professorat s'agrupa per departaments o seminaris (especialistes en una mateixa 

matèria), que marquen la línia metodològica més adient.  

 

Equips docents: Tot el professorat d'un mateix grup d'alumnat constitueix un equip 

docent, coordinat pel corresponent tutor/a. Actualment tot el professorat d’ESO i 

batxillerat pertany  a un equip docent. N’hi ha un per cada nivell, per tant 6 (4 d’ESO i 2 

de batxillerat).  

 

Comissió Pedagògica: En formen part la directora, la cap d'estudis, la coordinadora 
pedagògica, les orientadores i les psicopedagogues del centre, la coordinadora d'ESO, 
la  coordinadora de batxillerat i  els caps de departament, quan el tema a tractar ho 
requereix.  
Entre altres funcions, li correspon elaborar la proposta d'organització de l'orientació 

educativa i del pla d'acció tutorial.  

Elaborar la proposta dels treballs de síntesi.  

Elaborar els criteris i procediments previstos per a la realització dels PI.  

Vetllar pel progressiu desplegament del currículum per competències.  

Cal tenir present que la comissió, és una taula per al debat metodològic de la tasca 

docent.  

Són els membres d'aquesta comissió qui impulsa, prepara, acorda, revisa i avalua les 

diferents iniciatives sobre els diversos projectes, activitats i accions de caire 

pedagògic.  

 
Comissió d’Atenció a la Diversitat: Aquesta comissió està formada per la 
coordinadora pedagògica, coordinadores d’ESO, orientadores, psicopedagoga de la 
SIEI, la TIS i si s’escau, la  psicopedagoga de l’EAP. 
 

Reunions de tutors/es: Periòdicament i al llarg de tot el curs es realitzen reunions de 

tutors i tutores per tal de coordinar les iniciatives debatudes en la comissió pedagògica 

i que es treballaran posteriorment en els diferents equips docents. 
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9.3 ORGANIGRAMA DE L’INS CIUTAT DE BALAGUER 
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10. L’ORIENTACIÓ I LA TUTORIA 

10.1 Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumnat 

 
1. Millorar l’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.  

2. Millorar el rendiment acadèmic de l’ alumnat.  

3. Millorar la convivència i afrontar els conflictes de forma ràpida i efectiva.  

4. Minimitzar l’abandonament d’alumnat.  

 
L’orientació en el nostre centre, comprèn tres àmbits de treball:  
 
L’orientació personal: Pretén acompanyar l’alumnat en  el desenvolupament 

maduratiu. Contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-li el seu 

autoconeixement en l‛àmbit de les aptituds, emocions i interessos, i col·laborant en el 

desenvolupament de criteris propis.  

 

L’orientació escolar: Pretén trobar en cada cas recursos que millorin l’aprenentatge i 

ajudar  l'alumnat a prendre decisions a l'hora de definir el seu itinerari educatiu.  

 

L’orientació professional: Pretén ajudar l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de 

posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs. 

10.2. Pla d’acció tutorial 

Veure (annex V) 
 
L’acció tutorial té la finalitat de contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, 

emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i comporta el seu seguiment individual i 

col·lectiu per part de tot el professorat. 

L’acció tutorial és una peça clau que contribueix a desenvolupar i potenciar les 

capacitats, possibilitats i habilitats de l’alumnat i intenta afavorir el seu procés 

maduratiu a fi de capacitar-lo per a les opcions posteriors que haurà de prendre: 

continuar estudis o inserir-se en el món laboral. 

 

Les actuacions associades a l’acció tutorial, com a mínim, han de: 

 

a) Informar els pares, les mares o tutors legals sobre l’evolució educativa de les seves 

filles i fills i oferir-los assessorament i atenció adequada. 

b) Facilitar als pares, mares i tutors legals l’exercici del dret i el deure de participar i 

implicar-se en el procés educatiu del nostre alumnat. 

c) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure la implicació de cada 

alumne/a en el seu procés educatiu. 

d) Dur a terme la informació i orientació de caràcter personal, acadèmic i professional 

de l’alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere. 

e) Vetllar per la convivència del grup i la seva participació en les activitats del centre. 

 

La sessió setmanal de tutoria té com a objectius: 
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- Desenvolupar les activitats d’acció tutorial descrites amb el grup classe. 

- Mantenir entrevistes/seguiment amb grups més reduïts o amb alumnes de 

forma individual. 

Les línies concretes d’acció tutorial, les activitats planificades i programades al llarg del 

curs, estan recollides en el PAT que es revisa i actualitza cada curs escolar, eina 

indispensable per a l’acció tutorial i el seu seguiment per part dels tutors. 

11. LA INCLUSIÓ 

11.1. Principis d’inclusió i coeducació 

 
Els principis i valors educatius es basen en els ja exposats prèviament en aquest 

document a la missió, visió i objectius del centre. 

 

11.2. Pla d’acollida i acompanyament 

 
Veure (annex VI) 

12. LA CONVIVÈNCIA 

12.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència 

Els principis i valors educatius es basen en els ja exposats a la missió, visió i valors del 
centre. 
 

12.2. Pla de convivència 

Veure (annex VIII) 

13. PARTICIPACIÓ 

13.1 Mecanismes i òrgans de participació 

 
La comunitat educativa és integrada per totes les persones i institucions que 

intervenen en el procés educatiu. És molt important que totes elles tinguin els mitjans 

per participar i contribuir a la promoció de la qualitat educativa en el centre.  

Els òrgans de govern i de participació en el control i la gestió del nostre centre són els 

que es descriuen a continuació:  

- Unipersonals de govern, que corresponen a: directora, cap d'estudis, 

coordinadora pedagògica i secretari.  

- Els de participació en el control i la gestió del centre corresponen a: Consell 

Escolar i Claustre de professors/es.  
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Consell Escolar 

 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 

centre.  

Les seves funcions són les següents: 

Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

● Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell 
escolar ha de ser consultat pel director/a de manera preceptiva per valorar la proposta 
del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes 
parts dels membres. 

● Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de 
funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser 
consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el 
seu suport per majoria simple dels membres. 

● Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la 
resta de documents de gestió del centre. 

● Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de 
col·laboració del centre amb entitats i institucions. 

● Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

● Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o 
directora. 

● Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als i les 
alumnes. 

● Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i 
d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

● Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 
conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

● Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

● Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 
 
Claustre de professorat  
 

El claustre és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 

l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. 

És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre.  

Les seves funcions estan descrites en l’article 146 de la llei 12/2009, de 10 de juliol, 

d’educació.  

 

Els òrgans de coordinació del professorat  

 

N’hi ha de col·legiats i d’unipersonals.  

Els col·legiats són els departaments didàctics i els unipersonals són els caps de 

Departament i les coordinacions.  

A més a més la participació també es realitza per mitjà de comissions de treball i 

encàrrecs de direcció com els que s’han descrit anteriorment a l’apartat 9.2. del PEC.  
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13.2 Àmbits de participació 

 
Els tres sectors més importants d’intervenció i interacció contínua al centre són: 

famílies-alumnat-professorat, àmbits que es descriuen amb una mica més de detall a 

continuació:  

 

Participació de l’alumnat 
 
S’han establert reunions de la coordinadora d’activitats amb els i les delegats de curs 

d’ESO i Batxillerat i dinamitzadors del PCEE. Es realitzen amb una periodicitat d’una 

vegada al trimestre. Els i les delegades verdes són una altra via de participació, ja que 

canalitzen un munt d’activitats, sortides i accions que es realitzen al centre dins el 

programa d’Escola Verda. 

El grup de mediació és una altra forma de participació per a la convivència de centre. 

L’objectiu principal és mantenir-nos propers a ells i elles i rebre propostes, iniciatives, 

donar informacions puntuals, detectar necessitats de l’alumnat a nivell global de centre 

i en definitiva fer que la seva participació sigui una realitat en la vida del centre.  

Per altra banda les tutories són el canal directe d’interacció alumnat-professorat. El 

seu tutor/a és el referent a qui poden adreçar-se per a qualsevol dubte, inquietud, 

problema, proposta, a banda de la direcció que sempre està disposada a escoltar les 

seves consultes. 

També destacar que l’alumnat es comunica amb el professorat a través de la intranet.  

Finalment participen en el consell escolar mitjançant els i les seves representants. 

Comptem també amb els representants del sindicat d’estudiants. 

 
Participació del professorat  
 

El professorat participa a través dels òrgans descrits amb anterioritat.  

Alhora la intranet és un mitjà molt important que facilita la participació, informació, 

organització del centre i comunicació del professorat.  

 

Participació de les famílies  

 

- A final de juny, la direcció  convoca  les famílies de l’alumnat que s’incorpora 

nou a 1r d’ESO per donar-los la benvinguda al centre, donar-los a conèixer el 

nostre projecte educatiu i tota la informació rellevant i general del nostre institut 

i establir el primer contacte que marcarà la línia dels propers cursos.  

- Durant el primer trimestre les famílies signen les noves addendes de la carta de 

compromís educatiu corresponsabilitzant-los del procés d’ensenyament 

aprenentatge dels seus fills i filles. 

- A l’octubre es fa la reunió general d’inici de curs amb totes les famílies. La seva 

finalitat és donar a conèixer els projectes pel nou curs escolar que comença i a 

continuació cada tutor/a els fa un traspàs d’informació bàsica referent a criteris 

organitzatius, pedagògics i de convivència. També es tracta informació 

concreta i específica de cada nivell.  
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- Durant el curs cada tutor/a realitza entrevistes individualitzades amb les 

famílies per parlar de fets concrets de cada alumne. També es realitzen 

diversos contactes telefònics o per mail amb les famílies, segons necessitat.   

- Un cop per trimestre (preavaluació i avaluació) s’informa, mitjançant un butlletí, 

del progrés acadèmic i el treball en quant a hàbits i actituds del seu fill/a.  

- A part cal considerar la participació mitjançant les reunions del Consell Escolar 

i Junta de l’AFA i la bústia de suggeriments que l’AFA ha disposat al vestíbul 

del centre. 

- Conferències dirigides a les famílies sobre temes d’adolescència i educació, 

que es van organitzant cada curs.  

14. L’AVALUACIÓ DEL CENTRE 
 
L’avaluació dels processos del centre constitueix una peça angular que s’aborda des 

de les perspectives quantitativa i qualitativa a través de procediments interns d’anàlisi i 

mesura. 

L’objectiu final és l’aplicació de la millora continua basada en el coneixement i anàlisi 

dels resultats obtinguts que permeti la seva millora i l’assoliment de noves fites. 

Per poder portar a terme aquesta avaluació és necessari quantificar les millores 

produïdes en diferents àmbits (resultats educatius, impacte social, satisfacció de 

l’alumnat, famílies, professorat), per així poder planificar estratègies encaminades a la 

seva millora futura. 

Els principals elements de valoració interna són els indicadors que juntament amb la 

sistemàtica que s’aplica per la seva recollida i anàlisi queden reflectits en diferents 

documents estratègics del centre ( memòria anual).  

L’avaluació del centre és interna i externa. Interna sempre basada amb indicadors de 

progrés basats en : 

- resultats acadèmics 

- dades de promoció de l’alumnat 

- dades d’escolarització  

- taxes d’abandonament  

- taxa de de reducció de la conflictivitat al centre 

 

L’avaluació externa ve donada pels resultats obtinguts en  les proves de les 

competències bàsiques a  4t d’ESO i la selectivitat a 2n de batxillerat. 

A partir d’aquests resultats i l’anàlisi posterior que se’n fa per cadascun dels agents 

competents (direcció, departaments didàctics, etc.) es determinen els objectius per al 

curs següent que queden descrits en la Programació General Anual. 

15.  LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ATENCIÓ A L’USUARI 

15.1 Principis de servei i atenció al públic 

L’atenció al públic es pot realitzar per via telefònica, presencial, telemàtica i mitjançant 

els taulells d’anuncis, i comprèn cinc àmbits:  
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La consergeria:  

 
● Obre a les 8h del matí i tanca a les 15’00h de dilluns a divendres. 

● Rep al públic i en funció de la petició i adrecen trucades o visites a qui 
s’escaigui. 
 

La secretaria:  

 

● Té un horari d’atenció al públic de 9 a 14h.  

 
Els tutors i les tutores:  

 
● Tenen fixada una hora setmanal d’atenció a les famílies, a banda d’altres 

moments flexibles on puguin fer aquesta tasca.  

● També es poden comunicar amb les famílies per via e-mail. 
 

La TIS:  
 

Atén a alumnat i famílies amb necessitats diverses de dilluns a  divendres. 
 

 
 
La direcció:  
 

En funció de la temàtica i disponibilitat, el públic és atès per un o altre membre 
de l’equip directiu.  

 

15.2. Relacions amb institucions públiques i empreses 

 
Les interaccions més destacades actualment:  

- Participació del centre en activitats proposades pel Consell Esportiu de la 

Noguera. 

- Participació en diferents activitats educatives proposades des del Pla de 

Dinàmica Municipal i Comarcal. 

- Col·laboració amb empreses i institucions de Balaguer per a la realització de 

les pràctiques d’Estada a l’Empresa dels alumnes de 2n de batxillerat.  

- També es treballen els eixos transversals, Educació per la Pau, Educació 

Viària, Alcoholisme i Salut, amb agents externs al centre, com ara el Cap de 

Balaguer, Mossos d’Esquadra, etc. 

- Es col·labora amb la Paeria de Balaguer acollint al centre diferents cursos de 

formació i amb l’EOI per organitzar els exàmens de nivell i finals. 

- També es col·labora i participa en el Dia de la Ciència al Carrer a Lleida. 

- Es participa en la fira d’orientació universitària organitzada pel Consell 

Comarcal i també en la Fira de FP de Lleida. 
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15.3. Premis i concursos 

 
El centre participa habitualment a:  
 

- Les proves Cangur de Matemàtiques. 

- Les Olimpíades de Física i Química i Matemàtiques de la Universitat de Lleida. 

- Participem en els diferent premis de Treball de Recerca que realitzen les 

diferents universitats catalanes. 

- El premi de redacció Coca-cola.  

- Me’n contes un de Ciència! (UDL) 

- Ficcions 

- El premi de redacció de Sant Jordi que organitza l’Ajuntament de Balaguer. 

- A banda d’altres que puguin sorgir durant el curs com la Gimcana Lingüística, 

Picalletres, Encontats, etc. 

 

16. APROVACIÓ I REVISIÓ DEL PEC 
 
La directora del centre formula la proposta inicial del projecte educatiu i les 

modificacions i adaptacions corresponents. 

El Claustre intervé en l’elaboració del PEC a partir d’aquesta proposta. 

El Consell Escolar del centre té la competència decisòria d'aprovar el projecte 

educatiu, a partir de la proposta del claustre, per la qual cosa es requereix una majoria 

de 3/5 parts dels membres. 

El PEC serà vigent mentre no s’aprovi una nova revisió per l’òrgan competent. 

Tanmateix podrà ser modificat o revisat a iniciativa de la directora del centre o per 

petició del Claustre o del Consell Escolar. 

17. DIFUSIÓ DEL PEC 
 
La comunitat educativa de l’institut i, cadascun dels sectors en particular, ha de tenir 

coneixement del PEC. La seva adopció i observació ha de guiar les actuacions del 

personal, alumnes i famílies, que han de respectar i mantenir el caràcter i línia pròpia 

de la institució. 

Així, el PEC ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa. I en 

concret: 

- L’alumnat ha de respectar el projecte educatiu. 

- Les mares, pares o tutors/es tenen dret a rebre informació sobre el Projecte 

Educatiu i el deure de respectar-lo. 

- El professorat exerceix les seves funcions dins els límits que determina la 

legislació i el marc del projecte educatiu i gaudeix dels drets i té els deures 

fixats per la normativa d’acord amb els principis, valors, objectius i continguts 

del PEC. 
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- Els criteris pedagògics del PEC orienten l’exercici professional de tot el 

personal que hi treballa. 

 

La difusió del PEC es farà a través de la pàgina web de l’institut i en el procés 

d’acollida de l’alumnat i del professorat nouvingut. 

18. MARC NORMATIU 
 
El marc normatiu que s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar el PEC ha estat:  
 

- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació - LOE  

- Llei 12/2009 del 10 de juliol d’Educació – LEC  

- Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius. 

- Decret 155/2010 de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent. . 

- Ordre EDU/295/2008 de 13 de juny, Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel 

qual s’estableix l’ordenació dels Ensenyaments del batxillerat.  

- Ordre EDU/554/2008 de 19 de desembre, per la qual es determinen el 

Procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i 

diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les 

particularitats del batxillerat a distància. 

- Decret 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 
de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria. 

 
- Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundària obligatòria. 
 

- Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’Ordre 
EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i 
els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació 
secundària obligatòria. 

 
- Decret  150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 

d'un sistema educatiu inclusiu. 
 

- Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment 

i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació 

secundària obligatòria. 

 
 

 

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0071/a72848c5-0ffa-4e69-bc88-8534dc5173cd/Ordre-ENS-56_2012.pdf
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ANNEX I: PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 

Presentació 

El present document és el Projecte Lingüístic de l’INS Ciutat de Balaguer, ubicat al 

carrer Urgell, 94, de la ciutat de Balaguer. El PCC recull les inquietuds per focalitzar 

els aprenentatges a partir de l’anàlisi de la realitat propera, establint un eix vertebrador 

entre llengua i altres àrees del currículum. 

El projecte, elaborat per una comissió representativa dels membres de la comunitat 

educativa, ha estat consensuat pel professorat del centre i aprovat pel consell escolar. 

Així doncs, és un instrument que vincula famílies, alumnat, professorat i personal del 

centre respecte a l’objectiu comú de fer efectiu l’aprenentatge de les diferents llengües 

al centre.  

El PLC, com a part del projecte educatiu, pretén recollir tots aquells principis que són 

compartits per la comunitat educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i 

aprenentatge de les llengües en els diferents àmbits de l’institut. La comissió 

encarregada d’elaborar-lo ha tingut present que el PLC  té una vigència llarga i, per 

tant, ha de recollir globalment tots els aspectes d’ús de les llengües del centre. Tot i 

això, serà revisat periòdicament per incorporar-hi les millores que la comunitat 

educativa cregui necessàries i aquelles que emanin de les disposicions legals futures. 

Els objectius de millora seran recollits a la programació anual de centre i avaluats en la 

memòria anual. La direcció del centre vetllarà per la distribució i coneixement del PLC 

per part de tota la comunitat educativa. 

L’INS Ciutat de Balaguer entén la llengua com a vehicle de comunicació, de relació 

humana, d’enriquiment del saber i cultura pròpies, com a mitjà bàsic d’accés a tots els 

àmbits del saber i,  també, com a mitjà d’accedir a altres maneres d’entendre la realitat 

dels diferents grups culturals i lingüístics que formen part de la nostra societat.  

D’acord amb les afirmacions del paràgraf anterior, aquest document fa seu 

l’enfocament comunicatiu de la llengua, que parteix del principi psicopedagògic que 

les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a través de la interacció significativa 

amb altres parlants. Les investigacions en el camp de l’aprenentatge de llengües als 

darrers decennis reforcen la importància d’aquesta dimensió comunicativa de la 

llengua. Consegüentment, el currículum escolar adopta una estructura per 

competències en què totes les àrees curriculars contribueixen que l’alumnat, en 

finalitzar l’ESO, hagi adquirit i domini les competències comunicatives bàsiques en 

llengua catalana i llengua castellana. El present document recull aquesta concepció 

per competències del currículum en funció de la qual la llengua és un eix transversal 

que cal desenvolupar de manera sistemàtica a través de totes les àrees curriculars. 

La capacitat del llenguatge, inherent a l’espècie humana, dota les persones de la 

facultat d’aprendre qualsevol llengua del seu context vital. La ciutadania del segle XXI 

per, poder desenvolupar-se plenament en societat, necessita assolir un grau de 

competència lingüística conegut com a llenguatge acadèmic, íntimament relacionat 
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amb la llengua escrita. Per tant, en les societats avançades, és preceptiu dotar els 

seus membres de “la competència comunicativa lingüística i audiovisual, la 

competència de tractament de la informació i competència digital, i la competència 

d’aprendre a aprendre”. 

Fruit d’aquesta necessitat, els diferents departaments es responsabilitzen i 

contribueixen al desenvolupament, aprenentatge i assoliment d’aquest llenguatge 

acadèmic ja que, el professorat del centre comparteix i assumeix el fet que un alumnat 

va completant satisfactòriament el procés d’aprenentatge en la mesura que és capaç 

d’expressar, amb la correcció adequada a la seva edat, els sabers de les diferents 

àrees curriculars. 

Quant a les estructures lingüístiques comunes a les llengües  catalana i castellana, 

el nostre centre tendeix a presentar-les en una sola llengua, la catalana, però compta 

amb els contextos de pràctica i ús en totes les llengües impartides al centre 

(castellana, anglesa, francesa i en menor mesura, llatina i grega) per tal que es puguin 

donar els processos de transferència d’aquestes estructures d’una llengua a una altra. 

Remarquem finalment que l’aprenentatge i/o comunicació en qualsevol llengua ha de 

ser presidida per una actitud de respecte i valoració irrenunciables de la cultura i 

identitats pròpies de Catalunya així com a partir d’un lligam emocional amb els 

parlants de la nova llengua. 

 

Diagnosi 

1.- La comunitat educativa se sent implicada en els principis presentats en el PLC 

majoritàriament. 

2.- Al projecte curricular es contempla explícitament el treball sobre l’expressió oral en 

català i es preveuen mesures per facilitar-lo. 

3.- La llengua d’aprenentatge quasi sempre és el català. 

4.- En la comunicació del professorat amb l’alumnat nouvingut es té en compte la 

normativa vigent sobre l’ús del català. 

5.- La llengua d’ús és el català a les reunions: d’equip, de claustre… 

6.- La relació escrita (notes, informes, avisos...) amb famílies castellanoparlants –o que 

entenen el castellà- nouvingudes:  

● Tots els escrits es fan en català però es garanteixen mesures 
d’acompanyament personalitzat per afavorir la comprensió. 

 

7.- Es prioritzen els suports visuals i curriculars en català. 

8.- Al centre hi ha abundants cartells i detalls d’ambientació en català. 
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9.- El català és la llengua habitual de les publicacions del centre. 

 

1. Context sociolingüístic 

El document que aquí presentem planteja una interpretació de la situació actual dels 

coneixements i els usos del català a l’escola catalana, avança unes línies d’actuació 

per a intervenir-hi en favor de la promoció del català, i fa suggeriments de mesures 

concretes. Només en la mesura que les reflexions que conté incentivaran el debat, 

l’actuació i la recerca podrem considerar que han assolit el seu propòsit. 

La situació sociolingüística de Catalunya en començar el segle XXI és complexa i en 

certa mesura contradictòria. Les migracions del tercer quart del segle XX han afeblit 

molt la posició del català, i l’impacte d’aquells fluxos és encara fonamental per a 

entendre la societat actual. Per a la majoria de la població catalanoparlant continua 

vigent la norma que imposa l’ús del castellà en nombroses circumstàncies. A causa 

d’aquesta norma, l’acollida de les noves migracions constitueix un repte de primera 

magnitud per tal com afebleix la posició social del català. 

L’objectiu d’aconseguir parlants plurilingües competents implica que cada centre, 

partint d’una anàlisi sociolingüística rigorosa d’ell mateix i del seu entorn, estableixi en 

el projecte lingüístic programes precisos de gestió de les llengües per determinar com 

el català, llengua vehicular de l’institut, s’articula, d’una manera coherent, amb 

l’ensenyament de les altres llengües i de les altres matèries tot establint acords per a 

relacionar les diferents estratègies didàctiques. En fer-ho, cal recordar que el català és 

una llengua que l’institut ha de tractar amb especial atenció, no només pel seu estatus 

oficial, sinó també, i sobretot, pel desconeixement que en té una part de l’alumnat pel 

que fa als seus usos col·loquials i informals. Els centres educatius tenen, doncs, la 

missió de transmetre-la perquè tota la població pugui emprar-la en qualsevol situació 

comunicativa, fet que ha de garantir la cohesió de tota la societat evitant així la seva 

compartimentació en comunitats lingüístiques separades. Alhora, el centre ha de 

garantir que el seu alumnat tingui també un domini ple del castellà, oferint 

l’ensenyament d’aquelles formes d’ús menys conegudes pel seu alumnat. També cal, 

respecte a les llengües estrangeres, considerar la seva diferent presència social per 

fer-ne un tractament diferenciat. 

1. 1. Alumnat 

L’INS Ciutat de Balaguer desenvolupa la seva activitat docent en un entorn lingüístic 

sense gaire problemes. El nostre alumnat és majoritàriament provinent de les escoles 

de Balaguer i, en alguns casos dels pobles de la rodalia. Tot i això, durant el curs es 

produeix la incorporació esglaonada d’algun alumne de fora, bàsicament provinent de 

la migració, que desconeixen totalment les llengües catalana i castellana.  

La llengua que utilitza l'alumnat entre si és indistintament el català i el castellà en 

funció de la llengua familiar dels interlocutors. Tanmateix, l’ús espontani de la llengua 

catalana, tant en els alumnes d’aquí com en els de fora, caldria que fos més ampli 

però hem d’admetre que la tria lingüística personal està en funció de variables socials, 
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econòmiques, culturals i relacionals molt diverses i, alhora, difícils i arriscades 

d’establir en un document com és el PLC. 

En arribar al centre tot l’alumnat de Secundària, excepció feta dels nouvinguts, 

coneixen, usen i entenen les dues llengües oficials a Catalunya. Detallem de forma 

esquemàtica l’ús de la llengua en les següents situacions comunicatives: 

 

1. Alumnat-professorat a l’aula Català, castellà. 

2. Alumnat-professorat fora aules Català. 

En alumnes castellanoparlants és freqüent l’ús del 

castellà. 

L’alumnat nouvingut acostuma a fer-ho  en català 

independentment del temps de residència a 

Catalunya. 

3. Alumnat-alumnat a l’aula Català/castellà segons la llengua materna de qui 

inicia la conversa. 

Canvien fàcilment al castellà si s’adrecen a un 

company, que saben positivament que és 

castellanoparlant. 

L’alumnat nouvingut acostuma a fer-ho gairebé 

sempre en castellà. 

4. Alumnat-alumnat fora aules Català/castellà. 

No contemplem la llengua d’ús entre alumnes de 

fora de l’Estat però d’igual origen (àrab-àrab, 

romanès-romanès, xinès-xinès, etc.) que, 

lògicament, tendeixen a conservar familiarment i 

en sengles col·lectius. 

5. Alumnat–altres alumnes del centre Català/castellà segons la llengua materna de qui 

inicia la conversa. 

Canvien fàcilment al castellà si s’adrecen a un 

company, que saben positivament que és 

castellanoparlant. 

Els alumnes nouvinguts acostumen a fer-ho 

sempre en castellà. 
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6. Alumnat–altre personal del centre Català/castellà segons la llengua materna de qui 

inicia la conversa. 

Canvien fàcilment al castellà si s’adrecen a un 

company, que saben positivament que és 

castellanoparlant. 

L’alumnat nouvingut acostuma a fer-ho en català 

tot i que no sempre. 

7. Alumnat–AFA Català. 

8. Alumnat–gent del carrer Català o castellà segons la seva llengua materna. 

Canvien fàcilment al castellà si s’adrecen a un 

company, que saben positivament que és 

castellanoparlant. 

Els alumnes nouvinguts acostumen a fer-ho 

sempre en castellà. 

9. Alumnat–família En la llengua familiar.  

 

1.2.  Entorn 

L’institut  és situat en el nucli urbà de la ciutat, al costat del camp de futbol i del 

poliesportiu municipal de Balaguer. Aquesta situació, acadèmicament, afavoreix 

l’ensenyament i la pràctica de l’assignatura d’Educació física; psicològicament, 

incorpora en l’imaginari de l’alumnat la relació ciutat-formació-lleure com un tot on es 

va desenvolupant la seva vida de la ciutadania en les diferents etapes vitals, les 

viscudes abans d’arribar a l’INS i les que viurà un cop hagi acabat el pas per l’institut. 

No hi ha dubte que l’aprenentatge de la llengua del centre es veu reforçat quan la 

llengua està present a la família i a l’entorn social.  Malament ho té l’institut per assolir 

els seus objectius, si aquests no estan en continuïtat amb els objectius educatius del 

seu entorn social. 

El centre és el vèrtex del triangle “família-escola-comunitat” i ha de procurar i 

perseverar per aconseguir continuïtats entre totes les línies que el componen. No es 

tracta únicament de millorar les relacions família-escola, sinó de participar activament 

a l’entorn social per consensuar un projecte comú amb tots els agents educatius 

perquè, en el cas de la llengua, l’escola pugui assolir els seus objectius. 

El PLC ha de convertir el centre en el nucli d’una proposta d’educació lingüística 

d’entorn, que inclogui d’altres institucions i organitzacions de base, que les coordini, 

que tregui l’ensenyament-aprenentatge de les llengües al carrer i que porti les 

pràctiques lingüístiques del carrer als centres educatius. Les propostes per aprendre 

llengües s’han de dissenyar en el marc d’una societat multicultural i multilingüe, així 

caldria  establir un pont entre el centre educatiu i l’entorn social, tant perquè el centre 
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estigui obert a les produccions socials, com perquè les produccions escolars tinguin el 

seu ressò en la societat de l’entorn. 

Des del centre s’estimula l’assistència a activitats de teatre, dansa i altres arts; 

s’afavoreix les sortides escolars de les diferents àrees; s’impulsa la participació del 

centre educatiu en activitats socials de l’entorn com en la ràdio o les televisions locals, 

etc.  

No es pot oblidar que una de les finalitats bàsiques de l’ensenyament és la inclusió. 

Atendre diferencialment el que és diferent, la qual cosa suposa també plantejar-se les 

estructures organitzatives de centre escolar. 

 

2.  La  llengua  catalana,  llengua  vehicular i d’aprenentageular i d’aprenent 

2.1. El català, vehicle de comunicació 

La comunitat educativa de l’INS Ciutat de Balaguer té consciència clara que la llengua 

catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i, per 

tant, és la llengua vehicular habitual d’activitats d’ensenyament i aprenentatge del 

centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones 

del centre i també és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques, 

culturals, socials i lúdiques que s’hi realitzen. 

Remarquem que el posicionament i ús de la llengua catalana com a vehicle de 

comunicació, aprenentatge  i convivència és l’establert per  les  lleis que en regulen els 

usos lingüístics a Catalunya.  

Tenim previstos mecanismes de seguiment i d’avaluació de l’ús del català en totes les 

activitats del centre. 

 

Diagnosi 

 

1.- En el nostre centre educatiu, el català és la llengua utilitzada en les activitats 
acadèmiques. 

2.- El català, també és utilitzat en la gran majoria de les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge del nostre centre.  

2.2. El català, eina de convivència 

La llengua catalana no queda reduïda a les aules, sinó que, tal i com recull la 

normativa legal vigent, és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre i s’utilitzarà 

en qualsevol de les activitats organitzades per aquest. En conseqüència, aquest serà 

el vehicle d’ensenyament - aprenentatge i de relació regular en tots els àmbits interns i 

externs del centre, i en especial en les activitats amb l’alumnat. 
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Tradicionalment, l’eix de l’ensenyament de la llengua ha estat el treball de les quatre 

habilitats: parlar, escoltar, escriure i llegir (processos productius i receptius orals i 

escrits). Ara s’hi afegeixen dos processos nous: la interacció i la mediació. 

Diagnosi 

 

1.- En el nostre centre educatiu, el català acostuma a ser la llengua utilitzada en la 

majoria de les situacions informals, entre iguals; entre el professorat i l’alumnat. 

2.- El centre té una consciència clara sobre l’ús del català en la vida quotidiana i 

n’impulsa actuacions d’ús (cartells, circulars, premsa...) entre tota la comunitat 

educativa. 

2.3. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

2.3.1. Programa d’immersió lingüística 

L’alumnat nouvingut que desconeix el català s’integra a l’Aula d’Acollida, en cas que 

se’n disposi, entre 10 i 12 hores setmanals que es van reduint progressivament a 

mesura que millora la seva competència lingüística, o a l’aula ordinària amb el suport 

del professorat d’aula amb un PI (Pla Individualitzat) 

2.3.2. Llengua oral 

La competència oral  facilita, a través dels intercanvis amb els altres, elaborar i 

expressar idees, opinions i sentiments, dit d’una manera més tècnica, la construcció 

del propi pensament. Per aquest motiu, el nostre centre considera la llengua oral  en 

totes les seves dimensions, la de la interacció, la de l’escolta i producció. Això es 

realitza tant en un grup gran  o en grups més petits; atenent tant els aspectes verbals 

com els no verbals.   

El centre en tenir  la possibilitat d’emprar diferents mitjans o de tecnologies de la 

informació i de la comunicació, les aprofita per aplicar-les als mètodes d’ensenyament. 

Considerem que l’alumnat ha d’assumir el paper d’interlocutor atent i cooperatiu en 

situacions de comunicació, fet que l’ajudarà a intervenir de forma competent en el seu 

entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en una societat democràtica i 

participativa.  

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cursos i es treballen les diverses 

modalitats de textos orals (entrevista, conversa, exposició, argumentació...), 

especialment en les àrees més humanistes del currículum. 

L’alumnat d’incorporació tardana inicia l’aprenentatge de la llengua en dialecte nord-

occidental, propi de la zona. Aquest fet no representa cap obstacle per treballar i 

aprendre els diversos registres de la llengua ja que, en acabar l’ESO, l’alumnat té un 

bon coneixement de la variant estàndard del català. 



Projecte Educatiu de Centre                                             INS CIUTAT DE BALAGUER 

41 
 

Diagnosi 

 

1.- En el nostre centre es treballa habitualment la llengua oral en tots els cursos, així 
com també es treballa i es valora les diverses modalitats de textos orals, especialment 
en les àrees de llengua. Hi ha una consideració específica del català de la zona i es 
treballen els diversos registres. 

2.3.3. Llengua escrita 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu:  

● aconseguir al final de l’ensenyament obligatori, formar lectors i escriptors 

competents. Per aconseguir aquest objectiu s’aplicaran les orientacions que 

dóna el currículum, es planificaran activitats de lectura i escriptura que tinguin 

en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els 

diversos nivells. 

Un dels objectius de l'educació secundària obligatòria és comprendre i expressar amb 

correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana i en 

llengua castellana, i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. També ha 

d’iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura. 

El professorat segueix l'enfocament metodològic que dona el currículum. Hi ha un 

plantejament global sobre l'ensenyament de la lectura i l'escriptura que té present  que 

és un procés complex. Cal establir mecanismes de revisió i avaluació per millorar 

cadascuna de les dues habilitats des de totes les àrees del currículum.  

 

Diagnosi 

 

2.3.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

La competència comunicativa escrita es potencia en totes les seves dimensions, ja 

siguin receptives (lectures) ja siguin  productives (escriptura) de comunicació i creació, 

i aquestes les hem de relacionar amb les interaccions orals que considerem que 

afavoreixen un aprenentatge conscient i eficaç.  

La competència comunicativa escrita i la interacció oral són processos que s’aprenen 

fruit de la  lectura i escriptura de textos a qualsevol matèria o activitat escolar. En totes 

les matèries es treballaran la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, fent ús si es 

dona el cas de la  comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació . La 

diversitat de punts de vista i la manera de presentar les informacions facilita la 

flexibilitat mental necessària per a un aprenentatge crític. A més, la verbalització i les 
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interaccions resulten claus en el desenvolupament de la competència d’aprendre a 

aprendre, ja que regulen i orienten la mateixa activitat amb progressiva autonomia. 

El plantejament integrat de les quatre habilitats és compartit pel professorat de 

llengües i es planifiquen activitats que ho propicien. S'utilitza la llengua oral i la llengua 

escrita com a suport per analitzar, reflexionar i millorar l'altra habilitat. Es planifiquen a 

tots els nivells activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua escrita és 

inherent: lectura expressiva, teatre, exposicions orals i escrites… 

Cal establir mecanismes de revisió i avaluació per millorar cadascuna de les quatre 

habilitats des de totes les àrees del currículum. 

Diagnosi 

 

1.- Hi ha un plantejament clar integrat de les quatre habilitats. Aquest plantejament és 

compartit per la majoria de professorat. Es planifiquen activitats des de totes les àrees 

en què la interacció de les habilitats és present. S’utilitza la llengua oral com a eina per 

analitzar, reflexionar i millorar l’altra habilitat. 

2.3.5. La llengua en les diverses àrees 

La llengua ajuda a la comprensió dels processos de les competències centrades a 

conviure i habitar el món. Aprendre llengües és, abans que cap altra cosa, aprendre a 

comunicar-se amb les altres persones, a prendre contacte amb distintes realitats i a 

assumir la pròpia expressió com a modalitat fonamental d'obertura als altres.  

A més del departament de llengua catalana la majoria de professorat també considera 

responsabilitat seva que l’alumnat assoleixi el nivell adequat d’expressió i comprensió 

en català. 

Cal establir mecanismes de revisió i avaluació per implicar el claustre en la tasca 

d’assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en totes les àrees. 

2.3.6. Continuïtat i coherència entre cursos i nivells 

El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius. 

L'equip  docent revisa conjuntament les programacions i els criteris d'avaluació. Es 

disposa de protocols per fer el traspàs d'una promoció d'alumnat quan hi ha un canvi 

de tutor/a, quan hi ha un canvi de curs o d’etapa. Hi ha traspàs d’informació i 

col·laboració amb els centres de primària. Les reunions de coordinació d’equips 

docents estan planificades d'una manera sistemàtica, pel que fa a la temporització i a 

la temàtica que s'hi tracta. El professorat s'organitza en equips docents per  curs o 

grup-classe, segons convé, per tractar temes puntuals. 
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2.3.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular: 

En l’inici del seu desenvolupament, l’actual model lingüístic escolar català partí de la 

premissa que calia atendre una població heterogènia en un context de diversitat social, 

política, geogràfica i demolingüística. Hi ha la consciència que un percentatge elevat 

de l’alumnat  que no té el català per llengua inicial, i un segment molt significatiu 

d’aquest alumnat només podia accedir a l’aprenentatge del català gràcies a l’acció 

decidida del centre.  

 

Tanmateix, convindria evitar pensar que l’heterogeneïtat demolingüística a les aules de 

Catalunya no es deu principalment a l’alumnat nouvingut, sinó al fet que bona part de 

l’alumnat autòcton arriba als centres educatius amb un coneixement molt limitat del 

català. 

Diagnosi 

 

El centre disposa d’un pla de convivència on es recullen i sistematitzen la major part 
de les actuacions organitzatives que han de posar-se en marxa quan ha d’incorporar-
se alumnat nouvingut.  

2.3.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

El centre ha establert mecanismes perquè aquest pla d'actuacions sigui compartit i 

aplicat per la major part del professorat. Pel que fa a l'aprenentatge inicial de la 

llengua, s'han iniciat processos de reflexió i adequació de les metodologies 

d'aprenentatge del català com a segona llengua amb alumnat nouvingut. 

2.3.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 

Cal ressaltar la diferència entre l'alumnat que desconeix les dues llengües oficials i el 

que en desconeix només una com un dels criteris que ha de guiar l'organització del 

currículum personalitzat de l'alumnat. En qualsevol cas, s'utilitza la proximitat de les 

llengües catalana i castellana per facilitar els aprenentatges, la comunicació i l'ús de la 

llengua vehicular des de l'inici de la incorporació de l'alumnat nouvingut.  

2.3.8. Atenció a l’alumnat 

L’institut està organitzat d’acord amb els principis de l’educació comuna i inclusiva. El 

model ha consolidat els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per 

atendre les necessitats educatives de cada alumne. Dins d'aquests mecanismes, es 

tenen en compte estratègies que fan referència a la participació de l'alumnat en el seu 

propi aprenentatge, a la col·laboració entre iguals i a l'ús de materials multinivells. 

Existeixen espais de reflexió i mecanismes d’avaluació per adequar aquests 

mecanismes a la realitat canviant del centre. 
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Es potencien espais de comunicació variats per tal de fer possible que l’alumnat arribi 

a ser autònom en el seu aprenentatge i capaç de participar i treballar cooperativament 

amb la resta d’alumnat i professorat. 

També es tenen en compte les noves escriptures, interactives i en format multimèdia. 

Es treballa amb mitjans tecnològics a més a més dels tradicionals. Es pretén arribar a 

entendre, registrar, valorar, seleccionar, sintetitzar i comunicar la informació tot situant 

l’aprenentatge en un context real i dinàmic.  

El centre sap que, per damunt de tot l’àmbit  professional, a més de tots aquests 

enfocaments didàctics, el que compta és l’educació en els valors i en el respecte de la 

llengua quan es produeix la necessària flexibilitat i tolerància de pensament. 

2.4. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

El centre organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català. 

També s’organitzen activitats que tenen com a finalitat potenciar aquest ús: els 

festivals d’acabament de trimestre, representacions teatrals fetes pel mateix alumnat o 

per grups de fora, l’organització d’activitats puntuals (Picalletres, Certamen de lectura 

en veu alta, etc.), així com també la col·laboració  en programes televisius amb els 

mitjans audiovisuals locals o públics, etc. 

2.5. Avaluació del coneixement de la llengua 

S'aplica l'avaluació com una part del procés d'ensenyament aprenentatge que, en part, 

ha de servir per responsabilitzar l'alumnat del seu propi aprenentatge. Existeixen 

indicadors i mecanismes de seguiment, que inclouen l'ús de la llengua, per coordinar 

l'aplicació dels criteris d'avaluació al llarg dels cursos que a més són elements de 

reflexió per prendre decisions en relació amb l'organització del currículum i els 

enfocaments metodològics. S'avaluen les competències relacionades amb la dimensió 

comunicativa i amb la dimensió literària en contextos comunicatius i de treball per 

tasques, sense prioritzar el moment de l'avaluació final. 

2.6. Materials didàctics 

Apliquem criteris explícits i compartits per a la selecció de llibres de text i per a 

l’adaptació i/o creació de materials didàctics per atendre diferents aspectes de 

l’aprenentatge i per als materials complementaris (diccionaris, textos reals, recursos 

audiovisuals…). Es fa un seguiment de l'elaboració de la seqüència didàctica per al 

tractament de la dimensió literària, que té força continuïtat al llarg de tota l'etapa, i se 

segueixen criteris sobre quin ha de ser el tractament didàctic de la dimensió literària.  

 

 

 



Projecte Educatiu de Centre                                             INS CIUTAT DE BALAGUER 

45 
 

3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

3.1. Informació multimèdia 

L'ús de la llengua catalana com a llengua vehicular principal del programari i dels 

suports digitals en general que produeix el centre respon a una actuació continuada i 

planificada que dona lloc a un nivell d'ús força òptim. 

3.2. Usos lingüístics 

El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la dimensió 

plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos 

socials en un context multilingüe com és el de Catalunya. A part del professorat de 

llengua, s’hi sent implicat tot l’equip docent. 

3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

Es valora el diferent origen lingüístic de l’alumnat com un fet normal en la Catalunya 

actual, però rarament s'utilitza per fer alguna activitat de desenvolupament del 

currículum. 

L’aspecte plurilingüe i intercultural de tot l’alumnat, d’aquí i de fora, es tracta: primer, 

en l’ensenyament–aprenentatge del currículum, i segon, des d’un respecte exquisit, 

acollidor i integrador dels nouvinguts en el microcosmos de l’INS; de tal manera que en 

acabar l’ESO tot l’alumnat ha tingut les mateixes oportunitats. Dit en altres paraules, 

l’alumnat acaba essent competent en les dues llengües oficials i en una tercera llengua 

(l’anglesa, en el nostre cas).  

3.4. Català i llengües d’origen 

El professorat disposa d'informació sobre les diverses llengües familiars presents a 

l'aula. Però la interdependència lingüística i l'assoliment de les competències comunes 

només es tenen en compte des de les àrees de llengua.  

4. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

4.1. Introducció a la llengua castellana 

La matèria de Llengua Castellana i Literatura s’imparteix tant a ESO com a Batxillerat 

com a matèria obligatòria. A més a més el Departament de Castellà ofereix optatives 

de reforç i/o d’ampliació a l’ESO, segons les necessitats, i a 1r de Batxillerat, la 

Literatura Castellana a com a optativa de modalitat. 

4.2. Llengua oral 

Molt important tant a l’ESO com al Batxillerat per a assolir la competència 

comunicativa. Totes les intervencions que fan a classe s’avaluen des del punt de vista 

de la competència comunicativa. 
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4.3. Llengua escrita 

S’avalua la competència a partir dels textos creats per l’alumnat. Als cursos de 1r i 2n 

d’ESO es resten  0’1 punt per falta fins a un màxim d’1 punt. Mentre que a 3r i 4t 

d’ESO es resten 0’1 punts per falta fins a un màxim de 2 punts. A més l’alumnat, quan  

fa els exercicis a la llibreta, o al chromebook, també s’avalua des del punt de vista de 

la llengua escrita tenint en compte la presentació i la correcció dels exercicis que s’han 

revisat abans a classe. 

4.4. Activitats d’ús 

La manera d’ensenyar la llengua i la literatura tant a ESO com a Batxillerat és, 

sobretot, a partir de la pràctica. Depenent del nivell es dissenyen diferents activitats 

dirigides a assolir les competències comunicatives (competència lingüística i 

audiovisual, artística i cultural), les competències metodològiques (tractament de la 

informació i competència digital i competència d’aprendre a aprendre) a més de les 

competències personals (competència en el coneixement i la interacció amb el món 

físic) i competència social i ciutadana. Aquestes activitats van des de redaccions, 

exposicions orals, treballs a diaris digitals i a planes web, sortides al teatre... 

4.5. Castellà en les àrees no lingüístiques 

Actualment s’utilitza majoritàriament el català, excepcionalment també s’utilitza el 

castellà. 

5. Alumnat nouvingut 

El centre té en consideració l’alumnat nouvingut que arriba per primera vegada al 

nostre sistema educatiu. El centre té previstes una sèrie de mesures. L’alumnat 

acostuma a sentir-se ben acollit des del primer dia. La disposició d’aula, la localització 

de l’aula, el seu fàcil accés fan que d’aquest espai una bona i ràpida adaptació, i així 

pugui seguir amb normalitat el currículum i adquireixi autonomia pròpia dins l’àmbit 

escolar i social amb el mínim de temps possible. 

Es dona una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua així com 

l’accés al currículum comú i als processos de socialització de l’alumnat, facilitant-los la 

bona integració en les aules ordinàries des del primer moment. 

Ells i elles aprenen el català i el castellà a l’aula ordinària amb material adaptat o, en el 

cas del català, a l’Aula d’Acollida, si se’n disposa. 

6. Llengües estrangeres  

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de 

l'etapa,  variant  els contextos d'ús d'acord amb l'etapa madurativa i les necessitats de 

l'alumnat, i ofereix oportunitats d'ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de 

l'aula i espais d'interacció/comunicació suficientment variats per donar resposta als 

diferents estils i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.  
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1. Per millorar el coneixement de la llengua anglesa, la principal estratègia que segueix 

el centre és preveure agrupaments de diversa tipologia per atendre els diversos ritmes 

d'aprenentatge. 

El curs 2017-18 es van incorporar al centre  un grup important de professorat amb el 

nivell suficient de coneixement de la llengua anglesa per poder impartir matèries no 

lingüístiques en aquesta llengua i en els diferents agrupaments. 

2. El curs 2018-19 vam entrar en el programa GEP (Generació Pluirilingüe) per  

aprendre llengües estrangeres a través de les matèries. Dins del marc d’actuació 

d’aquest programa, es va iniciar a 1r d’ESO i a 3r d’ESO   activitats amb estratègia 

AICLE, per tal que els i les alumnes adquireixin vocabulari específic relacionat amb el 

món de les ciències i l’empresa. Concretament impartint en llengua anglesa una de les 

hores de pràctica de ciències naturals a 1r i una de les hores de l’optativa 

d’emprenedoria a 3r. 

4.El curs 2019-20 s’amplien les hores d’exposició oral en anglès en una hora de la 

matèria de socials a 2n i 4t d’ESO.  

Aquest mateix curs s’introdueix el francès com a segona llengua estrangera a tota 

l’ESO i 1r de Batxillerat. 

Els dos cursos de pandèmia van estroncar les activitats, a causa dels grups bombolla i 

la impossibilitat de fer el co-teaching als grups.  

A partir d’aquí el centre establirà  la programació de les activitats d’aquest programa 

estructurades  a partir d'activitats d'aprenentatge que siguin rellevants i globals, 

relacionades amb l’àmbit científic i empresarial i que integrin les diverses habilitats 

(speaking, writing, listening, reading). 

 

6.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa  

El centre vetlla perquè l'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de les llengües 

estrangeres inclogui oportunitats perquè l'alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, 

amb especial èmfasi en la competència oral en els primers estadis, contribueixi en el 

desenvolupament cognitiu de l'alumnat i l'ajudi a esdevenir progressivament autònom 

per continuar aprenent, i aprengui a treballar en col·laboració, tot respectant la 

diferència.  

El centre no té establerts per al conjunt del professorat de llengües estrangeres els 

mecanismes per assegurar aquest enfocament, és a dir, no està consensuat com ha 

de ser l'ensenyament de segones llengües.  

Algunes habilitats, especialment la referida a la competència oral, no es treballen 

suficientment al llarg de l'etapa educativa.  Una part del professorat manifesta que té 

mancances pel que fa a poder treballar des d'un enfocament educatiu l'ensenyament 

de la llengua.   

El professorat de llengües estrangeres ha consensuat que el desenvolupament 

competencial implica la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera 
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transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de 

coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i 

el discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada situació. Se'n fa 

anualment un seguiment. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA 

-Competència plurilingüe i intercultural que, en essència, és actuar adequadament en 

un món plural, multilingüe i multicultural.  

-Competència comunicativa. Aquesta competència es concreta en: 

- La competència oral.  

- La competència comunicativa escrita.  

- La competència comunicativa audiovisual. 

- La competència literària. 

 

CONTRIBUCIÓ A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 

L’ETAPA 

- Contribueix al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística, 

complementant, enriquint i omplint de nous matisos comprensius i expressius aquesta 

capacitat comunicativa general. La competència en comunicació lingüística es refereix 

a 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 autoregulació del pensament, les emocions i la 

conducta. 

- Contribueix al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre en 

contribuir a la millora de la capacitat comunicativa general. Per això l'aprenentatge 

d'una llengua estrangera ha d'incloure la reflexió sobre el propi aprenentatge, 

identificant les estratègies i recursos que els fan més eficaços. Això comporta la 

consciència d'aquelles capacitats que entren en joc en l'aprenentatge com l'atenció, la 

concentració, la memòria, la comprensió, l'expressió lingüística i la motivació de 

l'assoliment entre d'altres. 

- Contribueix al desenvolupament de la competència en tractament de la informació i 

competència digital  en utilitzar la llengua estrangera com una possibilitat de 

comunicació tecnològica, creant contextos reals i funcionals de comunicació. Aquesta 

competència consisteix a disposar d'habilitats per buscar, obtenir, processar i 

comunicar informació i transformar-la en coneixement. 

- Contribueix al desenvolupament de la competència social i ciutadana, ja que conèixer 

una llengua estrangera implica el coneixement de trets i fets culturals vinculats a les 

diferents comunitats dels seus parlants. Aquest fet afavoreix la comprensió de la 
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realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptació de diferències 

culturals i de comportament, promou la tolerància i la integració i ajuda a comprendre i 

apreciar tant els trets d'identitat com les diferències. 

- Contribueix al desenvolupament de la competència artística i cultural quan les 

produccions lingüístiques que s'utilitzen contenen un component cultural. 

6.2. Desplegament del currículum  

De totes les llengües i en totes les seves dimensions, s’aprenen en l’ús social i allò que 

les necessitats pragmàtiques de comunicació són les que van orientant i afavorint 

l’assentament del codi. Per ensenyar adequadament les llengües i la comunicació  cal 

dissenyar situacions d’aprenentatge globals en què l’ús motivat i reflexiu de les 

estratègies lingüístiques i comunicatives porti a la solució dels problemes que s’hi 

plantegen. 

6.3. Metodologia  

El centre estableix uns criteris de coherència i continuïtat metodològica per a la tria 

dels materials didàctics i vetlla per donar oportunitats a l'alumnat per a l'accés a 

recursos addicionals variats que afavoreixen l'atenció a la diversitat. Cal que 

s’especifiquin els criteris de coherència i continuïtat  metodològica que s’estableixen i 

com s’atén la diversitat a partir de l’oferta de materials.  

El principal material didàctic de què es disposa és el llibre de text, digital o no, que es 

va canviant periòdicament  segons els canvis en el propi currículum. Aquest material 

s'escullen segons les necessitats de l'alumnat.  

Es preveuen materials que serveixin també per a l'ampliació dels coneixements. 

Exposició i explicació dels temes, continguts i objectius que apunten vers les 

competències a treballar, especialment la competència comunicativa (i també la 

capacitat de deducció, inducció i d’autoaprenentatge, la competència social, i ús de les 

TAC en la mesura de lo disponible. 

Exercicis de potenciació i pràctica en els 4 Skills (textos i producció orals i escrits); 

correcció,  reconducció i reforç allà on escaigui. 

Monitoratge del treball de casa, del treball a l’aula, d’hàbits (socials, actitudinals, 

culturals, etc.), valors i actituds. 

Proves específiques. 

6.4. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  

Llibres de text, digitals a l’ESO i en paper al BAT 

Guia del Professorat  

Llibre de l’Alumnat 

Workbook 
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Audios 

Teacher’sResource Pack  

Ebook 

Ordinadors, projectors 

6.5. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  

El centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en 

l'aprenentatge de la llengua estrangera com a mitjà d'accés a material divers i autèntic, 

per atendre els diferents estils i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, per la vàlua 

afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament  d'estratègies per al 

tractament de la informació, per diversificar els models lingüístics presents a l'aula i per 

a la difusió dels resultats de les tasques d'aprenentatge. 

El centre ha entès que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la 

diversitat de l'alumnat i n'explora noves possibilitats. 

6.6. L’ús de la llengua estrangera a l’aula  

El centre decideix que l'aula de llengua estrangera sigui un espai d'immersió en la 

llengua d'aprenentatge entenent que aquest espai és la millor garantia per oferir 

oportunitats d'ús real i de contacte amb la llengua d'aprenentatge. Per tant, el 

professorat utilitza aquesta llengua com l'habitual en les interaccions (formals i 

informals) amb els i les  alumnes vetllant sempre per establir un clima favorable en què 

l'alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la progressivament.  

El centre preveu l'ús de la llengua estrangera en la projecció dels resultats del treball 

curricular fora de l'aula d'aprenentatge mitjançant: suports comunicatius a l'ús, com ara 

la revista, la pàgina web, la ràdio...; activitats artístiques, com ara representacions 

teatrals, exposicions i contactes amb altres centres d'àmbits locals o internacionals. 

Prioritari, fer ús del català (i, ocasionalment, del castellà, francès...) com a llengua 

auxiliar de suport. 

 

7. Organització i gestió 

7.1. Llengua del centre 

El català és la llengua del nostre centre. El centre educatiu ha acordat seguir un criteri 
lingüístic favorable a l’ús del català (rètols, cartells, murals i l’ambientació en general 
del centre). A la pràctica es respecta aquest acord i se’n fa un seguiment. 
 
7.2. Documents de centre 

El documents de centre: PEC, NOFC, PGA, Pla d’evacuació, Pla de convivència, 

Projecte de mediació escolar, Projecte de Formació de centre, … amb els continguts i 

referents de la llengua catalana, impregnen la vida del centre, es difonen, encara que 

about:blank
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sigui en versió reduïda, es revisen i actualitzen periòdicament i, sobretot, es tenen en 

compte en totes les actuacions quotidianes.  

Tota la documentació elaborada des de secretaria, direcció o qualsevol seminari, tant 

si tenen una projecció interna com externa, es redacta en català. 

 

7.3. Ús no sexista del llenguatge 

És la nostra intenció evitar l’ús sexista i androcèntric del llenguatge. Volem que 

l’alumnat superi tot tipus d’estereotips i pugui tenir actituds crítiques davant dels 

continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que l’associen a 

imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat. En 

general, en tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització 

d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. Per la qual cosa, utilitzem paraules com 

alumnat, professorat, tutors i tutores, i en la correspondència amb les famílies ens 

adrecem als pares i mares o famílies i parlem dels seus fills i les seves filles. Cal, 

també, establir acords perquè esdevingui una competència que es treballi 

transversalment en les àrees del currículum, tot i que alguns/es professors/es ja la 

tenen en compte. 

7.4. Comunicació externa 

El centre empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, 

informes...) i en la relació amb les corporacions públiques de Catalunya, institucions i 

amb les empreses que contracta. També utilitza la llengua catalana en les 

comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents 

en l’àmbit lingüístic català, respectant el dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en 

castellà, si ho demanen.  

El centre disposa, també, de membres del professorat que s’encarreguen de la difusió 

escrita de les notícies relacionades amb l’institut. Tota aquesta activitat i difusió es fa 

en llengua catalana. Totes les activitats importants es recullen en el web del centre i, a 

més, es fa la seva difusió en la premsa escrita de la ciutat. 

7.5. Llengua de relació amb famílies 

Majoritàriament, la llengua de relació amb les famílies és la catalana. La 

documentació, com ja hem dit anteriorment, sempre està redactada en català. Les 

entrevistes personals: reunions de pares, tutories, reunions d’acollida de l’alumnat nou 

a l’institut… tenen com a llengua vehicular el català, sempre que s’assoleixi una 

eficàcia comunicativa amb garanties; si no, s’utilitza el castellà, el francès o l’anglès. 

Quan la família desconeix qualsevol d’aquestes llengües, perquè no n’és cap la seva 

llengua materna o adquirida com a 2a llengua a l’escola, cal recórrer a ajuts interns del 

propi centre: algun alumne/a de confiança que ens fa de traductor, com és el cas del 

xinès, l’àrab o el romanès...;o a ajuts externs, en aquest cas se sol·licita un mediador 

cultural o un traductor al Departament d’educació i s’activa tot el protocol.  

 
El desconeixement del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin 

excloses de les activitats de centre, però tampoc no ha de suposar una renúncia a l’ús 
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de la llengua, que és una oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat i 

per a la normalització i extensió del seu ús.  

 
7.6. Educació no formal 

7.6.1. Activitats extraescolars 

El centre preveu que en l’organització i la realització d’activitats extraescolars 

(activitats d’educació no formal de l’AFA , Pla català de l’esport, etc.) se segueixin els 

mateixos criteris lingüístics. Els responsables d’aquestes activitats s’adrecen 

majoritàriament en català a l’alumnat, tant en les situacions formals, com en les més 

informals,  per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català.  

 
Així, per exemple, el nostre institut participa en el Pla català d’esport a l’escola. Són 

diverses activitats esportives que vetllen per a la cohesió social i, al mateix temps, la 

multiculturalitat. Els i les  dinamitzadors/es  que hi participen s’adrecen en català als 

participants independentment de la seva procedència. Tanmateix no s’han establert els 

mecanismes de coordinació oportuns entre el centre i les persones que duen a terme 

aquestes activitats. Per tant, es compta només amb la bona voluntat de les persones i 

la seva col·laboració amb el centre. 

 

7.6.2. Llengua i entorn 

El centre treballa en xarxa amb administracions públiques o entitats de l’entorn, i 

treballen conjuntament per garantir la coherència educativa en temes com la 

interculturalitat i la cohesió social i l’ús de la llengua catalana; malgrat tot en aquest 

darrer cas no s’han establert criteris per treballar els usos lingüístics favorables a la 

llengua catalana i fer-ne un seguiment. 

8. Plurilingüisme al centre educatiu 

El nostre centre educatiu té en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i l’aprofita, 

tant per afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum i les activitats ordinàries del 

centre. També s’acull a programes específics sobre la diversitat lingüística, 

interculturalitat i resolució de conflictes que es treballen a la tutoria i que s’avaluen 

habitualment. Es viu un clima de centre favorable al plurilingüisme i a la diversitat 

cultural. 

9. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

El centre, després d’haver regulat l’ús del català en els tres àmbits (comunitat 

educativa, activitats administratives i comunicacions amb l’entorn), s’ha proposat 

articular una política clara de medicació lingüística per tal de garantir els drets 

lingüístics dels ciutadans i ciutadanes. De manera que, quan convé s’articulen 

mesures de traducció en el moment de l’acollida de les famílies nouvingudes. 

10. Alumnat nouvingut  

El centre no sempre disposa d’una aula d’acollida per atendre l’alumnat nouvingut. 

L'aula d'acollida és una eina de treball més de la qual disposa el centre per a l'atenció 
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a la diversitat. Aquesta es va implementar a l'INS Ciutat de Balaguer el curs 2004-2005 

a l'empara del Pla per a la Llengua i la Cohesió Social (1) del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

(1) Objectius específics:  

a. Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.  

b. Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a 

la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i convivència.  

c. Promoure i crear les condicions per garantir la igualtat d’oportunitats.  

L’aula d’acollida no és només un espai físic, sinó un marc de referència i un entorn de 

treball obert dins el centre educatiu que facilita l’atenció immediata i més adequada de 

l’alumnat nouvingut i que ajuda el professorat davant els nous reptes educatius.  

Per a l’articulació i funcionament de l’aula d’acollida cal el desplegament d’un conjunt 
d’estratègies que el mateix centre gestiona amb una certa autonomia: 
 

- Nomenament d’un tutor/d’una tutora d’acollida.  

- La gestió del temps curricular de l’alumnat per a l’aprenentatge intensiu de la llengua. 

(Vetllant sempre per tal que aquest no interfereixi en aquelles matèries que faciliten el 

procés de socialització de l’alumnat). 

- L’establiment de pautes per al professorat de les diferents àrees que permetin 

reforçar el procés d’enriquiment lingüístic i cultural.  

- L’avaluació inicial que permetrà el disseny de programacions adaptades i dels Plans 

individuals intensius.  

- El seguiment de l’alumnat i l’acció tutorial que garanteixi la coordinació amb l’equip 

docent i la incorporació progressiva de l’alumnat  a l’aula ordinària.  

- La comunicació i la coordinació amb la família i amb els serveis externs que permetin 

establir lligams de col·laboració.  

- La coordinació de tots els docents implicats. 

L’objectiu principal de l'aula és l'acollida de l’alumnat nouvingut, tant pel que fa a 

l’aprenentatge de la llengua vehicular, el català, com a aspectes de caràcter pedagògic 

i d’integració social i cultural.  

Els objectius específics de l'aula d'acollida són : 

1.- L’aprenentatge de la llengua catalana nivell A2. Es tracta que els i les  alumnes que 

assisteixen a l’aula puguin assolir un nivell bàsic de comprensió i expressió en llengua 

catalana (oral i escrita) per tal d’afavorir la incorporació progressiva de l’alumne/a  a 

l’aula ordinària i així poder seguir al nostre sistema educatiu amb més garanties d’èxit.  
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2.- Reforç pedagògic. Es tracta que l’alumnat desenvolupi capacitats cognitives que 

van més enllà de l’ús acadèmic i quotidià de la llengua. A partir de l’avaluació inicial es 

fa una detecció de necessitats i un diagnòstic que permet derivar l’alumnat cap als 

diferents recursos pedagògics de què disposa el centre (professor/a de 

psicopedagogia, EAP, logopeda…); per tal de potenciar i fomentar l’adquisició 

d’aquestes capacitats cognitives a través dels reforços o de suports tant en llengua 

com en altres matèries. 

 

3.- Cohesió social. Facilitar el coneixement de l’entorn social i educatiu en el qual els 

alumnes s’acaben d’integrar.  

Els documents de referència per a la gestió, organització i funcionament de l’aula 

d’acollida són: el Pla d’acollida de l’INS Ciutat de Balaguer i la Programació d’aula 

d’acollida.  

Quan l’alumnat nouvingut s’incorpora a l’aula ordinària, el seu procés d’aprenentatge i 

el seguiment que se’n fa es gestiona amb els Plans individuals intensius. Un pla 

individual intensiu és una adaptació, en aquest cas lingüística, que ha de permetre a 

l’alumnat nouvingut l’accés al currículum comú en les diferents àrees del coneixement.; 

per la qual cosa cada seminari ha de preveure una adaptació dels materials, 

estratègies i metodologies d’aprenentatge i un sistema avaluatiu.  

A més a més de garantir aquesta atenció individualitzada intensiva en la llengua del 

centre amb un enfocament comunicatiu i amb metodologies adequades (ensenyament 

d’una L2), cal vetllar i responsabilitzar, també, tota la comunitat educativa que la 

llengua que cal utilitzar amb l’alumnat nouvingut és el català, per tal de fer-ne possible 

la seva total integració. Cal, doncs, consensuar l’acord i fer-ne un compliment 

generalitzat i un seguiment acurat. 

 

11. Organització de la programació curricular 

11.1. Coordinació cursos i etapes 

Hi ha una coordinació a tota l’etapa educativa entre totes les llengües curriculars i els 

criteris establerts es tenen en compte sempre a l’hora d’organitzar globalment la 

programació curricular de les àrees de llengües. 

11.2. Estructures lingüístiques comunes 

Hi ha també una coordinació dels departaments de llengües que es revisa puntualment 

cada any atenent les diferents programacions. El centre ha fet diverses reflexions 

sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes i creu que s’ha ha 

d’implicar tot el professorat de l’àrea de llengua, tot considerant els principis bàsics de 

la seva metodologia:  

* evitar repeticions de continguts  

* evitar l’anticipació d’aprenentatge  

* atendre l’especificitat de continguts 
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El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a assolir els 

objectius de l’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i les llengües 

estrangeres. 

11.3. Projectes d’innovació 

El centre utilitza la llengua catalana com a llengua vehicular en tots els projectes. 

 
11.4. Biblioteca escolar 
 
La biblioteca escolar és un espai de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport de 

desenvolupament de les àrees curriculars, on es pot trobar tot tipus d’informació en 

diferents suports, que ha d’estar a l’abast de l’alumnat, del professorat i de tota la 

comunitat educativa. El nostre centre té una biblioteca amb un volum de documents i 

de material suficient per donar resposta a les necessitats d‘informació de la seva 

comunitat educativa. Pel que fa a la llengua, els documents estan escrits en català, 

però també el fons bibliotecari té en compte les llengües curriculars i la diversitat 

lingüística de l’alumnat. 

 

12. Accés i ús de la informació 

El centre anualment en les seves programacions elabora una planificació general 

d’activitats que inclou el tractament de la informació. Les activitats estan dissenyades 

per afavorir l’adquisició d’habilitats i destreses que permetin transformar la informació 

en coneixement personal: reconèixer la informació, localitzar-la, avaluar-la, utilitzar-la 

de forma efectiva i comunicar-la. La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català, 

però, també en el treball per projectes es té cura d’introduir activitats que fomentin l’ús 

i el coneixement d’altres llengües curriculars. 

 

 

13. Projecció del centre 

13.1. Pàgina web del centre 

La pàgina web del centre és constantment actualitzada. És una eina dinàmica per 

donar-nos a conèixer i s’hi pot trobar des dels documents de centre, activitats, a més 

dels blogs, recursos, links… La llengua de la nostra pàgina web és la catalana. 

insbalaguer@xtec.cat 

 

 
 

mailto:insbalaguer@xtec.cat
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ANNEX II:  PROJECTE CURRICULAR 
 
Els estudis que s’imparteixen en el nostre centre són:  
 

- ESO  

- Batxillerat en les modalitats: Humanitats i Ciències Socials, Ciències i 
Tecnologia. 

 

1. ESO 

CURSOS 1r 2n 3r 4t 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 3 

Llengua castellana i literatura 3 3 3 3 

Llengua estrangera 3 4 3 4 

Matemàtiques 3 4 4 4 

Ciències de la naturalesa 3 3 4 - 

Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3 

Educació física 2 2 2 2 

Tecnologies 2 2 2 - 

Educació visual i plàstica 2 2 - - 

Música 2  2 - 

Religió / Cultura i Valors Ètics   1  1 1 1 

Matèries optatives***  2 2 2  

Matèries optatives - - - 9 

Tutoria  1 1 1 1 

Treball de síntesi o projecte de recerca (1) (1) (1) (1) 

Servei comunitari    (1)  

TOTAL 30 30 30 30 

 
 
 
1. Les matèries optatives específiques de 4t curs estaran dividides en dos blocs 
segons l’itinerari aplicat o acadèmic. Cada alumne dels grups de l’itinerari acadèmic 
haurà de triar-ne tres del bloc 1. Els alumnes de l’itinerari aplicat trien 3  matèries del 
bloc 2.  
 
 
BLOC 1  

  
 
BLOC 2 

 
Biologia i geologia  
Tecnologies de la 
informació  
Física i química  
Llatí  
Economia 
Tecnologia 
Francès 
Visual i Plàstica 

  
Informàtica  
Tecnologia 
Visual i plàstica 
Emprenedoria 
Ciències Aplicades a 
l’Activitat Professional 
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Filosofia 

 

Les matèries optatives ajuden a reforçar o ampliar les competències bàsiques de les 

diferents matèries comunes de l’ESO, depenent del nivell i de les necessitats dels 

alumnes.  

A 1r d’ESO els alumnes poden optar pel Francès, Naturmàticament, Posa’t en forma!, 

teatre i Seak up! L’alumnat dels grups de reforç té una optativa de Ciències de la 

naturalesa i de Tecnologia. 

A 2n d’ESO l’alumnat del grup de reforç té una optativa de l’àmbit artístic i de l’àmbit 

lingüístic, mentre que  l’alumnat dels grups ordinaris poden escollir entre Robòtica, 

Francès i Eines digitals. 

A 3r d’ESO l’alumnat del grup de reforç fa una hora més en les matèries de l’àmbit 

lingüístic, català i castellà, mentre que els grups ordinaris poden escollir entre 

Emprenedoria, Robòtica i Francès. 

D’altra banda hi ha l’alumnat que ha optat per la Religió i d’altres per la Cultura i valors 

ètics.  

L’alumnat de 3r participa en els projectes de Servei Comunitari.  

1.1. METODOLOGIA 

Un dels objectius del Projecte Educatiu del nostre Centre proposa afavorir la 

coordinació de les estratègies metodològiques tot fent-les transversals i 

complementàries. Creiem que la diversitat metodològica en l'ensenyament garanteix 

de manera adequada l'acció educativa. La varietat s'ha de considerar com una de les 

vies fonamentals per atendre la diversitat amb l'objectiu de donar resposta als 

interessos, capacitats i ritmes d'aprenentatge de tot l’alumnat i d'evitar una educació 

segregadora i selectiva. Garantint l’assoliment de les competències bàsiques, garantim 

la igualtat d'oportunitats. 

Els criteris que seguirem en el disseny d'activitats d'aprenentatge es basen en una 

concepció constructivista ja que considerem que aquesta concepció es produeix per la 

configuració de models mentals propis a partir de nivells de desenvolupament i 

coneixements previs.  

Per tal d'afavorir la capacitat crítica i l'actitud dialogant, afavorirem debats, taules 

rodones i totes les activitats en grup que permetin desenvolupar la capacitat de reflexió 

crítica, la responsabilitat, la generositat i el respecte mutu. S'afavoriran les activitats 

que promoguin la tolerància i les que donin a conèixer les diferents realitats.  

Un altre dels principis i objectius del nostre PEC és donar importància a l'adquisició de 

tècniques i continguts bàsics, hàbits d'estudi i treball. Volem desenvolupar tècniques 

de comprensió i expressió de missatges orals i escrits, treballant la lectura crítica i 

raonada de textos i promoure l'anàlisi crítica dels missatges audiovisuals del món 

actual. A més a més destaquem també el suport informàtic en l'aprenentatge de totes 

les matèries. 
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1.2. TREBALLS DE SÍNTESI I PROJECTE DE RECERCA 
 

Les activitats del Treball de Síntesi de 1r a 3r de l’ESO es fan com a matèria 

transversal des de la tutoria. Partint d’un dels temes desenvolupats en el PAT que els 

grup de tutors  escullen, es tracta una temàtica al llarg d’algunes sessions del segon 

trimestre, partint o complementant amb un taller extern. Es valora la iniciativa, el treball 

en grup, el desenvolupament personal, etc. i, per descomptat, un treball final que 

s’exposa a l’aula. L’alumnat de quart, per altra banda, desenvolupa un Projecte de 

Recerca que s’estén al llarg de tot el curs i que, com a opció de centre, tenim associat 

a la matèria de Socials. 

 
 
2. BATXILLERAT  
 
2.1. Exemple de distribució horària de matèries al batxillerat:  
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- En el moment de la preinscripció es dona el llistat de matèries de modalitat 
següent i és en el moment de la matrícula, i un cop fet el buidat de les peticions 
dels alumnes, quan es determinen les franges de matèries per a aquell curs.  
 
Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia: 

- Biologia I i II 
- Ciències de la Terra i del medi ambient  I i II 
- Dibuix Tècnic I i II 
- Electrotècnia 
- Física I i II 
- Matemàtiques I i II 
- Química I i II 
- Tecnologia industrial I i II 

 
Matèries de modalitat d’humanitats i ciències socials: 

- Economia 
- Economia de l’Empresa I i II 
- Geografia 
- Grec I i II 
- Història de l’Art 
- Història del món contemporani 
- Llatí I i II 
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II 
- Literatura catalana 
- Literatura castellana 
 
- El centre també oferta la Cultura audiovisual i l’Estada a l’Empresa. 

 

2.2.TREBALL DE RECERCA 

Pel que fa al Treball de Recerca i donat el nombre d’alumnes matriculats en els últims 

anys al batxillerat, l’Institut Ciutat de Balaguer ha optat per l’organització següent: 
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o Es fa un “rànking” de notes a partir de les qualificacions obtingudes al 

2n trimestre de 1r de batxillerat.  

o Els alumnes omplen un full de sol·licitud de matèria sobre la qual els 

agradaria fer el TDR, màxim de tres. 

o Seguint l’ordre es distribueixen els alumnes per ordre de preferència. 

o Tots els professors del centre són tutors de com a mínim d’un TDR.  

 
 

2.2.1.TASQUES I CALENDARI DELS CURSOS  

■ Novembre/desembre  - Introducció TDR a la tutoria 

■ Desembre  - Escollir matèria de recerca 

■ Gener - Adjudicació d’alumne/a i tutor/a 

■ Gener- Contactar amb el professorat tutor del TDR 

■ Febrer -Trobada amb cada tutor/a de TDR per determinar la feina que cal 

realitzar durant els següents 2 mesos 

■ Iniciació de la recerca 

■ Realització de les tasques encomanades  

■ Abril- Supervisió de la feina realitzada fins ara 

■ 1a nota de seguiment (10%) acordada i reflexionada entre tutor/a i alumne/a 

■ Continuació de la recerca. Tutor/es i alumne/a marquen conjuntament la feina 

dels propers mesos 

■ Juny  – Supervisió de la feina feta 

■ 2a nota de seguiment del treball 10%  

■ Pautar la feina que l’alumnat pot avançar a l’estiu 

■ Primera quinzena de setembre – Supervisió de la feina feta durant l’estiu i 

3a nota de seguiment (20%) 

■ Finalització de la redacció del TDR  

■ Octubre- Lliurament d’una còpia de la memòria a Cap d’Estudis (20%)  

■ Preparació de l'exposició oral 

■ Octubre- Exposició oral i avaluació per part del tribunal (40%) 

■ Nota final del TDR  recollida en el butlletí del 1r trimestre  

■ Desembre – Lliurament del TDR corregit i millorat, en cas d’haver suspès. 

■ Desembre- Exposició oral i avaluació per part del tribunal, si cal. 

 

2.2.2. CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL ESCRIT 

El treball escrit  ha de constar, com a mínim de: 

-Introducció: justificació del treball, objectius i hipòtesis plantejades, etc. 
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-Desenvolupament del tema. 

-Conclusions. 

-Referències a les fonts d'informació (Bibliografia, Centres de documentació, etc.) 

Extensió: Màxim 25 pàgines (a doble cara), en DINA4, a un sol espai (1’5 línies)  i de 

30 línies per pàgina aproximadament. El material addicional (fitxes bibliogràfiques, 

material audiovisual, enquestes, esborrany dels resultats del treball de camp, etc.) no 

està comptabilitzat dins les 25 pàgines. El centre conservarà la còpia del treball. 

2.2.3. CARACTERÍSTIQUES DE L'EXPOSICIÓ ORAL 

L'exposició oral pretén avaluar la capacitat de sintetitzar, exposar i defensar un tema. 

Els professors avaluadors poden realitzar preguntes o demanar aclariments, però no 

es tracta de fer un examen oral. Durant l'exposició en català , l'alumne haurà d'explicar 

els següents aspectes:  

❖ Presentació breu del treball, justificació del treball, els objectius que volia 
assolir i els que ha assolit. 

❖ Explicació de la metodologia emprada: s'hauria d'explicar quina metodologia 
s'ha seguit, com s'ha establert el guió, amb quins problemes s'ha enfrontat, de 
quines parts consta el treball, quines fonts bàsiques ha consultat...  Possibles 
dificultats. 

❖ Conclusions: l'alumne hauria de comentar els aspectes més importants del 
treball i les conclusions a què ha arribat. 

 

La durada de les exposicions s'estableix entre 10 i 15 minuts. 

 

 

2.2.4. CRITERIS D'AVALUACIÓ. AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL TDR 

Avaluació del treball de recerca 

L'orientació inicial a l'alumne sobre el treball de recerca ha d'incloure la informació 

adequada sobre els criteris, el calendari i els instruments establerts per a l'avaluació 

del treball.  

Durant el seguiment cal fer una avaluació formativa, que implica que el professor 

reculli dades sobre l'actuació de l'alumne durant el procés de recerca i de realització 

del treball, i en faci la valoració, amb la corresponent informació a l'alumne. És 

important la comunicació entre el professor i l'alumne, per tal que aquest pugui 

reconduir la recerca o adequar els procediments utilitzats, si cal.  

En el seguiment del desenvolupament del treball, el professor tindrà en compte: 

Els procediments de recerca de la informació utilitzats, la seva tipologia i la seva 

idoneïtat amb els objectius pretesos; si les fonts són adequades i suficients, la seva 
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diversitat i selecció, els recursos emprats per a la seva recerca, el camí seguit per 

arribar-hi, el tractament de la informació. 

La creativitat, la capacitat de variar, canviar i aplicar recursos alternatius. També la 

capacitat d’analitzar les dificultats i entrebancs específics que poden aparèixer en el 

desenvolupament del treball, i la capacitat de copsar i integrar els resultats que no 

s'esperen durant el seu desenvolupament. 

L’ús adequat dels recursos de la tecnologia de la informació. La realització de les 

diverses fases i apartats prèviament acotats del treball dins dels terminis establerts.  

El tutor del treball avaluarà fins un 60% el treball seguint aquests criteris:  

♦ 1a nota de seguiment:  

 

a) Esforç, responsabilitat i constància en la realització de les tasques proposades i 

planificades. (10%). 

b) Idoneïtat de les fonts d'informació i capacitat d’extreure dades significatives per al 

desenvolupament del treball. Emprar les TIC i els MAV durant el procés de 

recerca.(10%) 

 

♦ 2a nota de seguiment:  
 

a) Capacitat d’organitzar la feina, planificació adequada a la recerca, creativitat, 

iniciativa, grau d’autonomia adquirit en el desenvolupament del treball. Capacitat per 

resoldre els problemes que vagin sorgint. (10%) 

b) Estructuració adequada del treball escrit de recerca (introducció, descripció del 

treball dut a terme, resultats, discussió, conclusions, bibliografia i altres recursos, 

annexos). Ús adequat dels recursos gràfics. Bona presentació dels materials. (10%) 

♦ 3a nota de seguiment: 
 

 a) Presentació formal: presentació acurada, polidesa, claredat i capacitat de 

síntesi.(10%) 

 b) Valoració del Contingut Final: capacitat d’organització, creativitat, iniciativa i 

correcció expressiva.(10%) 

AVALUACIÓ DE L’ EXPOSICIÓ ORAL DEL TDR 

En l’avaluació de l’exposició oral del TDR hi col·labora un equip avaluador format per 3 

professors: el tutor del TDR, i dos membre més del Claustre de professors. El tribunal 

avaluarà fins un 40% de la nota del TDR seguint aquests criteris: 

● el guió de l’exposició, la capacitat de síntesi i d’elaboració de 
conclusions. Adequació de les respostes a preguntes que es puguin 
plantejar durant la presentació.  
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● claredat, rellevància i organització del contingut; ús adequat i efectiu de 
la veu i la gestualitat i altres recursos (audiovisuals, tecnològics, etc.). 

● Ús adequat de la llengua oral. Adequació del llenguatge i el vocabulari 
al tema estudiat.  

● Valoració crítica del propi treball. 
 

L’alumne/a sempre presentarà en els terminis establerts el seu treball i exposició 

davant del tribunal. En cas que l’alumne/a no aprovés el TDR, hauria de refer-lo, amb 

el seguiment del tutor de TDR, durant el mes següent a partir de la data de realització 

de l’exposició oral. 



Projecte Educatiu de Centre                                             INS CIUTAT DE BALAGUER 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Educatiu de Centre                                             INS CIUTAT DE BALAGUER 

65 
 

ANNEX III:  PROJECTES 

1. XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per 

competències i elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i 

la gestió del currículum per competències bàsiques i l’avaluació. El curs 2018-19 va 

ser  el primer any del projecte. El grup impulsor  rep la formació i fa transferència a la 

resta del  claustre, després, elaborarà el projecte per tal de sistematitzar les diferents 

actuacions. 

2. # aquiproubullying 

El programa posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris 

per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb 

la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com 

observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament, alhora que 

adquireix les actituds i els valors propis de la competència personal i social. 

El curs 2018-19 l’equip impulsor del centre va rebre la formació, després s’ha  elaborat 

el projecte que té una durada de tres cursos. 

3. PROJECTE  STEAM 

Des que Kilpatrick (1918) va publicar el seu opuscle “The Project Method”, 

l’Aprenentatge Basat en Projectes ha estat cercant formes de materialitzar-se com a 

metodologia didàctica (Sanmartí, 2016). En la seva proposta inicial, Kilpatrick definí 4 

tipus de projectes, segons el propòsit que els animava, i que podríem resumir en: 

- Elaborar un producte 

- Resoldre un problema 

- Gaudir d’una experiència estètica  

- Aprendre una habilitat concreta 

Avui, les reformulacions actuals (Lamer, Mergendoller i Boss, 2015) semblen centrar-

se en els tres primers tipus que comparteixen la presència d’un objectiu extern a 

l’aprenentatge que actua com a promotor, amb la idea que l’aprenentatge es produeix 

quan el currículum s’instrumentalitza en contextos reals o versemblants, com proposen 

alguns autors (Gilbert, 2006, Sanmartí, Burgoa i Nuño 2011). Sota aquesta definició 

genèrica d’ABP, en realitat, podem acollir-hi metodologies molt diverses (Sanmartí, 

2016) i en molts casos anteriors a aquesta definició, des de l’Aprenentatge-Servei 

(Martin, 2016), les WebQuest (Fierro, 2005), les Controvèrsies Sòcio-Científiques 

(Sadler, 2009), l’Educació pel Desenvolupament, la Indagació (Camaño, 2011), la 

Ciència Ciutadana (Bonney et.al., 2009), o el Creative Thinking, però en tot cas, solen 

afegir dos elements metodològics a la forma genèrica de l’objectiu extern: implica en 

certa manera un conflicte o repte a resoldre, i els aprenents tenen un paper actiu que 

exerceixen en comunitat (Domènech-Casal, 2016). 
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Aquesta reformulació ha resultat ben acollida, especialment en una secundària que 

brega des de fa temps per trobar un espai metodològic prou ric i reconeixible des de 

les diferents àrees científiques per a materialitzar el treball per competències (Grau, 

2009, Chiva i Martí, 2016) de manera que fins i tot a la premsa convencional es parla 

d’ABP (Rodríguez, 2015). D’aquest interès i també, per què negar-ho, de les 

necessitats econòmiques d’un món occidental que se sap depenent d’un teixit científic 

i tecnològic potent i una societat científicament alfabetitzada, emergeix la proposta 

STEAM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), una visió particular de 

l’Aprenentatge Basat en Projectes orientada als àmbits científics (Bybee, 2010), que 

comparteix els eixos de l’ABP (objectiu extern, repte i comunitat) i s’interessa a 

enllaçar de forma clara el currículum de les àrees científiques amb el món real. 

Curs 

1r ESO i 2n d’ESO 

Àmbits 

Ciències, Tecnologia, Matemàtiques, Visual i Plàstica, i el suport del departament 

d’Orientació Educativa 

 

Principis pedagògics 

La programació d’aquest projecte està basada en un plantejament pedagògic sòcio-

constructivista i interactiu. Els pilars en què es fonamenta per tal d’aconseguir un 

aprenentatge significatiu són els següents: 

- Centrar l’atenció en l’alumnat i en el seu procés d’aprenentatge 

- Aprenentatge actiu i en context 

- Treballar la cooperació per construir aprenentatge i afavorir la inclusió 

- Posar l’èmfasi en el desenvolupament competencial 

- Utilitzar materials educatius per afavorir l’aprenentatge 

- Avaluar per aprendre (enfocament formatiu) 

- Fomentar l’autonomia de l’alumnat 

Estratègies metodològiques 

Aprenentatge basat en projectes  

Un dels objectius principals que té l’aprenentatge basat en projectes és atendre el 

desenvolupament competencial del nostre alumnat. I per fer-ho es sustenta sobre tres 

eixos: 

- L’aprenentatge és un acte intencional, i per tant hem d’atendre als interessos 

que provoquen aquesta intenció. 
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- L’aprenentatge té sentit en la mesura que permet connectar amb la realitat i hi 

compromet el nostre alumnat. 

- Busca crear experiències educatives. 

 

I sobre tres aspectes essencials per assegurar el seu èxit: 

- Exhibició dels productes/resultats, per incentivar i augmentar el nivell de 

compromís. 

- Múltiples esborranys, sustentats per l’avaluació formadora i formativa. 

- Crítica formal, dels companys/es, docents i/o famílies. 

 

A la imatge 1 es mostren les fases globals que serveixen com a base per a l’elaboració 

i execució del nostre projecte. És una traducció de la proposta del Buck Institute for 

Education (BIE). 

 

 

 

Imatge 1. Fases d’un projecte 
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Aprenentatge cooperatiu 

“El desenvolupament de les competències clau – com a mínim d’algunes d’elles – 

requereix, necessàriament, l’estructura cooperativa de l’activitat a l’aula. És a dir, 

algunes competències bàsiques no poden desenvolupar-se pròpiament en una 

estructura individualista o competitiva de l’activitat de l’alumnat a l’aula. Algunes 

competències comunicatives i socials requereix d’aquest tipus d’estructura per 

desenvolupar-se”. 

Tenint en compte que és el primer curs en què l’alumnat utilitza aquesta estratègia, la 

seva implantació es realitzarà de forma gradual, utilitzant estructures simples en les 

primeres unitats didàctiques, i a mesura que vagin adquirint més destreses de treball 

en equip s’anirà introduint alguna tècnica cooperativa. 

Avaluació 

La finalitat de l'avaluació és acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge dels 

alumnes pel que fa als continguts i al grau d'assoliment de les competències, tenint en 

compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. L'avaluació també ha de permetre als 

alumnes i als professors analitzar les dificultats del procés d'aprenentatge i trobar 

estratègies per superar-les. 

Així doncs, considerant a l’alumne com a part activa del seu procés d’aprenentatge, 

l’avaluació li ha d’aportar l’orientació necessària per millorar-lo. Per això es 

compartiran amb l’alumnat tant els objectius d’aprenentatge com els criteris 

d’avaluació de les activitats que es proposin, i rebran un retorn qualitatiu dels resultats 

obtinguts de tal forma que s’afavoreixi l’autoregulació de l’aprenentatge. Per aquest 

motiu es diversificaran les activitats i els instruments d’avaluació, incorporant 

mecanisme d’autoavaluació i coavaluació a l’avaluació que fan els docents. 

S’entén que l’avaluació ha de servir als professors i al centre per analitzar, valorar i 

reorientar, si cal, la seva acció educativa i per prendre les mesures oportunes per 

garantir que tots els alumnes assoleixin les competències previstes.  

Instruments d’avaluació 

Els instruments que s’utilitzen tant pel que fa a la regulació dels aprenentatges com pel 

que fa a la qualificació o acreditació dels mateixos es mostren a la taula 1, tot indicant 

quin és el tipus d’avaluació que es potenciarà amb cada instrument. 

Instrument Av.R.  Av.Q . 

Diari de classe / Taula de reflexió     

El diari de classe promou que l’alumnat “entengui per què no ho ha entès”, fomentant 

d’aquesta forma l’autoreflexió. No es pretén avaluar l’alumnat, sinó les dificultats 

detectades. L’alumnat expressarà el que creu que ha après i també les seves 

dificultats. 

Converses en gran grup     

Promovent que tot l’alumnat verbalitzi les pròpies representacions i les pugui regular. 
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Bases d’orientació     

Per avaluar i regular la capacitat d’aplicar coneixements apresos, d’anticipar i planificar 

les operacions necessàries per resoldre’l.  

Carpeta d’aprenentatge     

Recull de les diferents activitats que fa l’alumnat al llarg de l’aprenentatge d’una unitat 

didàctica, els seus objectius i reflexions. Inclou també els resultats de les activitats 

d’avaluació amb finalitat qualificadora. 

 

Activitats d’avaluació     

Dins de cada unitat didàctica, algunes de les activitats a realitzar per part de l’alumnat 

requeriran ésser avaluades, de vegades pel docent, de vegades pels propis alumnes 

(autoavaluades i/o coavaluades) 

Productes     

En les unitats didàctiques en què es realitzin projectes, els productes seran un dels 

instruments que servirà per avaluar i qualificar l’alumnat. En funció del projecte, 

l’alumnat disposarà de temps per a la millora del seu producte després de l’entrega del 

mateix. 

Rúbriques     

Instrument d’avaluació formativa, formadora i qualificadora, segons requeriments, que 

consta d’una taula de doble entrada. Serveix per a l’aprenent per la seva 

autoregulació, ja que l’ajuda a saber en quin moment es troba dins del procés 

d’aprenentatge i li especifica què ha de fer per millorar. També serveix per compartir 

els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació. 

Taula 1. Instruments d’avaluació 

  

Instruments d’avaluació 

Instrument Av.R.
1
 Av.Q

2
. 

Diari de classe / Taula de reflexió     

                                                
1
 Funció reguladora de l’avaluació 

2
 Funció qualificadora de l’avaluació 
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El diari de classe promou que l’alumnat “entengui per què no ho ha entès”, fomentant d’aquesta 

forma l’autoreflexió. No es pretén avaluar l’alumnat, sinó les dificultats detectades. L’alumnat 

expressarà el que creu que ha après i també les seves dificultats. 

Converses en gran grup     

Promovent que tot l’alumnat verbalitzi les pròpies representacions i les pugui regular. 

Bases d’orientació     

Per avaluar i regular la capacitat d’aplicar coneixements apresos, d’anticipar i planificar les 

operacions necessàries per resoldre’l.  

Carpeta d’aprenentatge     

Recull de les diferents activitats que fa l’alumnat al llarg de l’aprenentatge d’una unitat didàctica, els 

seus objectius i reflexions. Inclou també els resultats de les activitats d’avaluació amb finalitat 

qualificadora. 

Activitats d’avaluació     

Dins de cada unitat didàctica, algunes de les activitats a realitzar per part de l’alumnat requeriran 

ésser avaluades, de vegades pel docent, de vegades pels propis alumnes (autoavaluades i/o 

coavaluades) 

Productes     

En les unitats didàctiques en què es realitzin projectes, els productes seran un dels instruments 

que servirà per avaluar i qualificar l’alumnat. En funció del projecte, l’alumnat disposarà de temps 

per a la millora del seu producte després de l’entrega del mateix. 

Rúbriques     

Instrument d’avaluació formativa, formadora i qualificadora, segons requeriments, que consta d’una 

taula de doble entrada. Serveix per a l’aprenent per la seva autoregulació, ja que l’ajuda a saber en 

quin moment es troba dins del procés d’aprenentatge i li especifica què ha de fer per millorar. 

També serveix per compartir els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació. 

 

Per expressar els resultats d’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). 
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A l’efecte del càlcul de la qualificació mitjana es faran les equivalències següents: 

NA=1, AS=2, AN=3 i AE=4. 
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5.  TEMPS DE LECTURA 

Objectius 

·         Configurar actituds positives envers la lectura i els llibres. 

·         Incrementar o consolidar l’hàbit de la lectura. 
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·         Escoltar amb interès el professorat i els companys quan llegeixen en veu 

alta. 

·         Gaudir de la lectura autònoma i de la compartida. 

·         Participar en les converses, debats, recomanacions, clubs de lectura i 

tertúlies literàries que es generen a partir de la lectura. 

·         Compartir experiències lectores. 

·         Millorar la competència lectora. 

  

·         Potenciar l’autonomia, l’escolta i el respecte. 

·         Relacionar la lectura amb temes de la vida diària. 

·         Aprofundir en  els conceptes “saber llegir” i “aprendre a llegir” per tal de 

generar aprenentatge. 

·         Aconseguir que l’alumnat faci de la lectura una de les eines bàsiques per a 

l’aprenentatge en totes les matèries del currículum.  

·         Treballar diferents estratègies lectores (predicció, visualització, deducció, 

connexió, resum...). 

·         Connectar dimensions i estratègies lectores per tal de millorar  les habilitats 

comunicatives. 

·         Ampliar vocabulari i millorar la correcció ortogràfica. 

Metodologia 

·         El Temps de Lectura s’inclou en diferents matèries i durant les hores de 

cada matèria. 

·         El professorat ensenya a l’alumnat estratègies lectores de forma explícita a 

partir de textos concrets i a partir del modelatge. 

·         El modelatge s’enllaça amb la pràctica guiada (treball cooperatiu) i la 

pràctica independent (treball autònom). 

·         Cada professor/a treballa diferents estratègies per afrontar les lectures de la 

seva matèria. 

·         El professorat de llengua catalana i castellana d’un mateix curs es 

distribueix  les estratègies i els dies del Temps de lectura. 

·         Es combina la lectura autònoma silenciosa amb la lectura compartida. 

·         Es dedica temps per parlar de la lectura a partir de tècniques variades: 

recomanacions, debats, tertúlies literàries, clubs de lectura, projectes 

creatius. 

·         L’alumnat pot triar el llibre en algun trimestre a les matèries de llengua. 
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6.  PROJECTES DE  SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

1.       Casal d’avis de Balaguer  

Nom del projecte: Apadrina un padrí 

Descripció: es tracta d’ajudar els avis que, degut a la pandèmia, tenen mancances 

de relacions socials i comunicatives amb el seu entorn. A la vegada, per a 

l’alumnat tindria el valor de posar-se en la pell de les persones de la tercera edat i 

la seva manera de patir la pandèmia. 

En funció de l’evolució de la pandèmia, la comunicació entre avis i joves es farà de 

forma presencial o telemàtica.  

Grups al quals va dirigit: C-D  

2.       Escoles de Primària 

Nom del projecte: Tell me a story! 

Descripció: amb l’ajuda del professor Jacint Faura, que imparteix anglès a 3r. ESO, 

els alumnes es preparen uns contes teatralitzats. Degut a la impossibilitat d’anar a 

les escoles de primària per a representar-los, el que faríem seria gravar-los en 

vídeo i passar-lo a les escoles perquè el visualitzin, i que ells es gravin també 

donant la seva opinió o algun altre tipus de feedback. 

Grups al quals va dirigit: C-D 

      3. Banc dels Aliments 

Nom del projecte: Tothom a taula! 

Descripció: l’alumnat anirà al local del Banc d’Aliments de Balaguer a ajudar en les 

tasques de logística dins del magatzem (preparació de lots, comprovar la caducitat 

dels productes, omplir les estanteries...). Cada dimarts s’hi desplaçaran 2-3 

alumnes diferents, de manera que tots tinguin l’oportunitat de col·laborar-hi. 

Grups als quals va dirigit: A-B 

4. Banc de Sang. 

Nom del projecte: Cada gota compta! 

Descripció: es tracta d’organitzar una jornada de donació de sang en el centre, 

l’alumnat s’encarrega de la campanya publicitària, fent cartells, passant per les 

classes a informar o difonent la jornada pels mitjans de comunicació locals. 

Grups als quals va dirigit: C-D 
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7. ESCOLA VERDA 

1. TÍTOL DEL PROJECTE: 

“LLUM VERDA A LA TERRA” 

2. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE. 

L’  INS CIUTAT DE BALAGUER, té 537 alumnes i imparteix ensenyaments d’ ESO i  

dels Batxillerats Tecnològic,Ciències de la Naturalesa i la Salut, d’ Humanitats i de 

Ciències Socials.  

El seu context sociocultural es caracteritza pel fet d’ atendre una població creixent- 

Balaguer ha superat ja els 16.000 habitants- amb un fort corrent migratori procedent 

del Magreb, L’Europa de l’ Est i Iberoamericà.  

El nostre institut té més de 50 anys d’ història. Pensem que tots els membres de la 

comunitat educativa hi hem posat el nostre petit gra de sorra i ens agradaria continuar-

ho fent per contribuir a construir la història dels propers anys d’ acord amb els nous 

reptes socials que suposen estar oberts a constants adaptacions i innovacions. 

Entenem que el nostre Centre  s'ha anat transformant al llarg dels anys i que 

actualment vivim una etapa molt positiva. El seu funcionament probablement es pot 

millorar. 

Tanmateix, com que entenem que l’educació mai pot donar per aconseguits tots els 

seus objectius, hem de continuar avançant. Creiem en l’educació, en la seva capacitat 

per transformar la societat i en la força de la comunitat educativa quan té un objectiu 

comú: la formació de  l’alumnat. 

Donat l’interès creixent del professorat del nostre centre pels temes mediambientals, 

ens hem marcat com a objectiu presentar aquest projecte per incorporar criteris 

ambientals tant en el currículum com en la gestió interna, així com crear uns bons 

hàbits pel que fa a la sostenibilitat del centre en tota la comunitat educativa i la 

participació en la millora ambiental de l'entorn a nivell local.  

ACTIVITATS INNOVADORES RECENTS: 

RACÓ ECOLÒGIC: 

- RECOLLIDA SELECTIVA DE PLÀSTIC, ORGÀNICA I PAPER. 

- DELEGATS VERDS. 

- ALIMENTACIÓ SALUDABLE I CONSUM. 

Es crea a cada classe la figura del DELEGAT VERD, que s’ encarrega de dipositar les 

bosses plenes de paper de la classe en un lloc de l’INS  des d’on són recollides pel 

personal  de la neteja. 

S'introdueix a l’ INS la recollida selectiva de: 
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--Paper, a totes les aules  

--Paper, plàstic i fracció orgànica a la sala de professors 

--Plàstic i fracció orgànica al pati 

--Fracció orgànica al laboratori de ciències 

CONTINUÏTAT 3-18 

Atès que la majoria de l’alumnat del CEIP LA NOGUERA, escola amb distintiu 

d'ESCOLA VERDA ve al nostre Centre, vam considerar com a una bona opció continuar 

amb la tasca que han realitzat els nostres companys per tal que es reforcin els bons 

hàbits ja adquirits i establir una continuïtat 3-18, tot desenvolupant la tasca educativa en 

aquesta línia d'actuació dins l’ INS CIUTAT DE BALAGUER. 

Per tal de garantir doncs aquesta continuïtat 3-18 i havent establert els contactes 

necessaris amb l'esmentat CEIP LA NOGUERA, vam acordar elaborar el nostre     

PROJECTE  d'INNOVACIÓ EDUCATIVA  en base a aquests tres tipus d'actuació: 

❖ REDUCCIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE MATERIALS DE CONSUM 

I RESIDUS ESCOLARS 

❖ ESPAIS VERDS ESCOLARS: JARDINS, PATIS, HORTS 

❖ TECNOLOGIES D’ APRENENTATGE I CONEIXEMENT 

amb la intenció d'anar-los ampliant a altres tipus d’ actuacions en un futur i prendre’ls 

com a punt de partida. 

Objectius Generals 

⮚ Fomentar els valors ambientals en tots els sectors de la comunitat educativa, 

per tal d'assolir uns bons hàbits en la conservació i gestió del medi ambient. 

⮚ Facilitar la difusió de les activitats ambientals del centre per tal d'aconseguir la 

màxima implicació del professorat, pares, mares, alumnat i personal no docent. 

⮚ Integrar el projecte d’ innovació educativa com una eina eficaç dins el Pla de 

Millora del Centre. 

⮚ Potenciar el tractament integrat de l'educació ambiental dins les diferents 

matèries que integren el currículum. 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

a)  Fonamentació teòrica del projecte en el marc del pla estratègic del centre i  

la seva consideració com a estratègia per a la millora. 

El projecte d’ innovació amb el títol de “ LLUM VERDA A LA TERRA”  queda emmarcat 

dins d’aquest PEC i comparteix els objectius  de: 
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⮚ 1 – “Millorar els resultats educatius” ,  entre altres les següents estratègies: 

1.1 Establiment d’ estratègies d’ aprenentatge conjuntes entre primària i 

secundària. 

1.3 Coordinació didàctica dels departaments. 

1.4 Establiment d’ una hora TIC, com a mínim, per grup classe i matèria. 

Així mateix, pel que fa a l’ objectiu de: 

⮚ 2- “Millorar la cohesió social”, s’adopten entre altres les següents estratègies: 

2.2 Promoció de la participació de tots els alumnes en les activitats del centre. 

2.5 Promoció de la col·laboració de l’alumnat en la gestió del centre. 

Atès que són totes estratègies que es potencien i reforcen al llarg del 

desenvolupament de tot l’esmentat projecte. 

b) Objectius específics i activitats. Canvis que es volen implementar per a la  

millora 

Hem dividit les activitats a desenvolupar i llurs objectius específics en dos blocs per tal 

de poder agrupar en cada un dels blocs l’ apartat c del projecte d'innovació . 

● BLOC  B.1 

⮚ Objectius específics: 

Garantir una continuïtat 3-18 amb l’ alumnat que arriba al nostre INS provinent des de 

l’escola LA NOGUERA. 

Introduir en l'estudi del Regne Vegetal a TOT l'alumnat de primer i segon curs  d’ESO. 

Aplicar les TIC en l'aprenentatge de l'educació ambiental. 

b.1.2- Consolidació de l’elaboració de compost per l'hort i més endavant per  

l’enjardinament del pati i les terrasses de l’ IES. 

⮚ Objectius específics: 

Garantir una continuïtat 3-18 amb l’ alumnat que s'incorpora a l’INS CIUTAT DE 

BALAGUER provinent des de l’escola LA NOGUERA. 

Introduir tot l'alumnat de tercer i quart curs d'ESO en el reciclatge de residus, en 

aquest cas les restes dels esmorzars saludables de l’ INS CIUTAT DE BALAGUER. 

Aplicar les TIC en l'aprenentatge de l'educació ambiental. 

b.1.3-  Reciclatge de la fusta 

⮚ Objectius específics: 
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Treballar la fusta amb l’ alumnat per tal de construir jardineres pels patis i les terrasses 

de l’ INS CIUTAT DE BALAGUER. 

Introduir l'alumnat de 3r en el projecte d'innovació d'educació ambiental. 

Aplicar les TIC en l'aprenentatge de l'educació ambiental. 

b.1.4.Enjardinament del pati i les terrasses de l’ INS CIUTAT DE BALAGUER. 

⮚ Objectius específics: 

Potenciar  l’alumnat en el procés d’ EDUCACIÓ AMBIENTAL. 

Implicar la participació de pares i padrins aportant llavors i consells. 

 

b.1.5.Consolidació de la recollida selectiva de materials de consum i residus escolars. 

⮚ Objectius específics: 

Conscienciar de la importància de l’ hàbit de no embrutar les instal·lacions públiques. 

Contribuir a la recollida selectiva i al reciclatge de residus que ja es realitza en l'àmbit 

municipal i comarcal. 

 

● BLOC B.2 

b.2.1 Estudiar l'atmosfera i els efectes que hi té l'acció humana. 

⮚ Objectius específics: 

Augmentar la sensibilitat vers els efectes que pot tenir l’acció antròpica en el canvi 

climàtic i l’efecte hivernacle. 

Aplicar les TIC en l'aprenentatge de l'educació ambiental. 

b.2.2  Identificar la biodiversitat en diferents ecosistemes pel que fa a macro i 

microorganismes. 

⮚ Objectius específics: 

Valorar la necessitat de mantenir les baules de les cadenes tròfiques. 

Aplicar les TIC ( MOTIC ) en l'aprenentatge de l'educació ambiental. 

b.2.3  Fomentar  la implicació de l’INS CIUTAT DE BALAGUER  en temes 

mediambientals. 

⮚ Objectius específics 

Promoure la inclusió d’ activitats de caire mediambiental en el currículum d’ ESO. 
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Augmentar la sensibilitat pels temes de protecció i conservació ambiental de tota la 

comunitat educativa de l’INS CIUTAT DE BALAGUER: professorat, alumnat, personal 

no docent, pares i mares.  

Desenvolupar accions ecològiques a escala local, que reforcin la vocació de ciutadania 

de l'institut. 

c) Presència justificada dels tres eixos: tecnologies d'aprenentatge i 

coneixement, referències curriculars amb perspectiva integradora i de treball per 

competències, presència de continguts transversals. 

● BLOC B1. 

Per aquest bloc B1 , endemés de tot l'esmentat està previst iniciar la instal·lació d'un 

sistema de reg automatitzat. 

Les competències bàsiques a assolir seran : 

Tractament de la informació i competència digital. 

Matemàtica. 

Aprendre a aprendre. 

Autonomia i iniciativa personal. 

Coneixement i interacció amb el món físic 

Social i ciutadana. 

Pel que fa a la presència de continguts transversals, atès que es treballarà l’ 

optimització del reg per a l'estalvi de l’ aigua, hi haurà les següents àrees implicades: 

Ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologia i ciències socials. 

● BLOC B 2 

Per al desenvolupament de les activitats d’aquest bloc, és potenciarà l’ús de : 

Una estació meteorològica digital, MOTIC i ordinadors portàtils. 

Les competències bàsiques a assolir seran: 

Comunicativa lingüística i audiovisual 

Artística i cultural 

Tractament de la informació i competència digital 

Matemàtica 

Aprendre a aprendre 

Autonomia i iniciativa personal 
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Coneixement i interacció amb el món físic 

Social i ciutadana. 

 Hi haurà continguts transversals en les següents àrees: 

Ciències de la naturalesa, matemàtiques, ciències socials, tecnologia, llengües i visual 

i plàstica. 

Integració en el currículum 

El catàleg d'activitats previstes s'insereix en els següents apartats del currículum: 

c.1. Matèria comuna de Ciències de la naturalesa d’ESO. 

c.2. Matèria  comuna de tecnologia d'ESO. 

c.3. Crèdit d’ alternativa a la religió a 1r curs d’ ESO: Ecologia. Departament de 

tecnologia. 

c.4. Ciències Socials d’ ESO 

c.5. Matèria de modalitat de Ciències de la Terra i del Medi Ambient, a 1r i 2n de 

Batxillerat. 

c.6. Matèria de modalitat de Biologia, a 1r i 2n de Batxillerat. 

c.7. Matèria de modalitat de Tecnologia Industrial a 1r de Batxillerat. 

c.8. Matèria de Modalitat de Geografia a 2n de Batxillerat. 

c.9.Ciències per al Món Contemporani. 1r curs de Batxillerat 

 

c.10. Activitats específiques  d’ambientalització del currículum. 

d) Responsable del projecte i col·lectius que hi participen 

Responsable del projecte: Montserrat Ribalta/Clara Paniagua 

Col·lectius que hi participen: 

Claustre de professors 

Personal no docent 

Pares i mares 

e) Alumnat participant 

 ESO: 1r, 2n, 3r, 4t. 

BATXILLERAT: 1r i 2n 
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8. PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE 

 
1.. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. L’Institut Ciutat de Balaguer 
 

L’INS Ciutat de Balaguer és un Institut públic d’Ensenyament Secundari de la ciutat del 

mateix nom. Amb més de mig segle d’història la seva projecció cultural i educativa ha 

estat una referència força important de qualitat, dins el sistema públic d’ensenyament a 

la ciutat. 

L’Institut actualment ofereix els ensenyaments de: 

. Educació Secundària Obligatòria 

. Batxillerat Social i Humanístic 

. Batxillerat Científic i Tecnològic 

 

1.2. Característiques del centre 

 

El número d’alumnes del centre és de 498 a l’ESO. 

Una característica important és que hi ha un elevat número d’alumnat de diferents 

procedències, per la qual cosa és important el paper de les activitats esportives per la 

integració de tot l'alumnat. 

L’institut està situat al costat d’instal·lacions esportives municipals, fet que facilita la 

realització de les activitats esportives. 

El nivell socioeconòmic d’algunes famílies és en molts casos baix (hi ha atur, 

necessitats econòmiques...) 

 

1.3. Trets d’identitat. 

 

1.3.1. L’institut, pel seu caràcter de centre d’ensenyament secundari, ha de facilitar 

principalment el desenvolupament de les competències bàsiques en els aprenentatges 

conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibiliten la comprensió dels elements 

bàsics de les humanitats, la ciència, la tècnica, les arts i la cultura, tot i emfatitzant-ne 

el caràcter d’integració al món laboral o als nivells formatius posteriors. 

1.3.2. L’institut forma de manera integral i enriquidora les persones, més enllà dels 

aprenentatges instructius. Així vetlla perquè l'alumnat sigui educat per a la pau i la 

solidaritat, per a la protecció de l'entorn i per a la salut. 

1.3.3. - L’institut es manifesta aconfessional i plural, en la mesura que no ha d’excloure 

ningú per causa de la seva religió, procedència, ètnia o ideologia i promou un 

coneixement fonamental de religions o ideologies sense caure en cap mena 

d'adoctrinament. 

1.3.4. L’institut comparteix els valors democràtics establerts en la Constitució i 

l’Estatut. Així, estem convençuts que la pluralitat de la nostra societat és enriquidora i 

ens mostrem contraris a la xenofòbia i el racisme essent partidaris de valors com la 

solidaritat, la no discriminació, el diàleg i la participació. 

1.3.5. L’institut s’inclou en el marc de la coeducació, i més enllà de l’ensenyament mixt, 

treballa per tal de superar aquells hàbits, comportaments, actituds i tabús que 

signifiquin discriminació o desigualtat en els rols de l’home i la dona. 

1.3.6. L'institut empra normalment el català, com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 
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1.4. Relacions del Projecte educatiu amb el Projecte esportiu 

del centre 

 

Com a part del Projecte educatiu; el projecte esportiu es vincula amb ell, amb 

els següents objectius: 

 

Relatius a l’opció metodològica: 

 

1.4.1. Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupin la iniciativa i la 

creativitat. 

1.4.2. Fomentar una educació per tal que l’alumnat pugui actuar com ciutadans actius i 

participatius. 

1.4.3. Fugir de l’autoritarisme establint unes normes de disciplina i convivència, 

raonades i raonables que siguin assumides per tota la comunitat educativa (NOFC). 

1.4.4. Afavorir l’assoliment de criteris propis i la capacitat de prendre decisions que 

permetin assumir-ne les conseqüències. 

1.4.5. Vetllar perquè el llenguatge i els materials utilitzats no siguin discriminatoris per 

ningú. 

1.4.6. Emprar el diàleg per a resoldre conflictes i adoptar una actitud que tendeixi al 

benestar comú. 

1.4.7. Afavorir la relació i participació de nois i noies en tots els àmbits. I mantenir una 

orientació formativa que segueixi aquest criteri. 

1.4.8. Cercar els recursos materials, humans i organitzatius per tal que els alumnes 

puguin assolir els objectius proposats. 

1.4.9. Portar a terme intervencions complementàries que compensin les dificultats dels 

alumnes per assolir els objectius finals de les etapes obligatòria i postobligatòria. 

1.4.10. Portar a terme intervencions complementàries que potenciïn la formació dels 

alumnes, per tal que tinguin la preparació adequada en els seus estudis 

postobligatoris. 

1.4.11. Adaptar els mètodes d’ensenyament a les característiques del grup i, quan 

sigui possible, a les característiques individuals dels alumnes, fent un èmfasi especial 

al tractament de l’atenció a la diversitat. 

1.4.12. Dotar els nostres alumnes d’un ampli domini de les noves tecnologies per al 

seu procés d’aprenentatge. 

1.4.13. Buscar estratègies per tal d’afavorir l’ús i funcionalitat de la llengua catalana, i 

per compensar els dèficits pel que fa al seu coneixement i ús. 

 

Relatius als continguts de l’ensenyament: 

 

1.4.14. Els continguts de cada àrea d'ensenyament i les competències bàsiques a les 

quals fan referència estan desenvolupats i concretats en les programacions dels 

diferents departaments didàctics i contenen els continguts marcats en les normatives 

de les etapes obligatòria i postobligatòria. Tanmateix, també hi ha continguts 

transversals, que es treballen des de diferents àrees: 
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1.4.15. Capacitar els alumnes en el coneixement i la utilització de tècniques de treball 

intel·lectual perquè, de forma progressiva puguin aprendre cada vegada més de 

manera més autònoma. 

1.4.16. Capacitar els alumnes per obtenir i tractar informació: buscar-la, entendre’n les 

formes en què es trobi disponible, seleccionar-ne d’altres de manera útil i entenedora, 

quan calgui. 

1.4.17. Proporcionar a l’alumnat els elements necessaris per adoptar una actitud crítica 

davant de qualsevol esdeveniment i informació. 

1.4.18. Fer conèixer a l’alumnat els Drets Humans, i les actituds de respecte i 

tolerància. 

1.4.19. Mostrar a l’alumnat aquells elements propis de les tradicions i la cultura de la 

comunitat on viu. 

1.4.20. Mostrar a l’alumnat la diversitat cultural i ètnica com una riquesa de la 

humanitat, valorant-ne els seus aspectes positius. 

1.4.21. Promoure el respecte i els principis bàsics de la convivència i la democràcia. 

1.4.22. Transmetre la preocupació pel futur del nostre planeta com a casa comuna de 

tots els éssers humans i desenvolupar els hàbits de respecte i conservació del medi 

ambient i d’estalvi energètic. 

1.4.23. Desenvolupar en l’alumne hàbits saludables d’alimentació, higiene, repòs, 

activitat física i lleure. 

1.4.24. Apreciar la feina ben feta, la netedat i l’ordre, com un valor permanent, comú i 

bàsic a qualsevol activitat. 

1.4.25. Contribuir a formar el gust personal i la capacitat de gaudir davant les arts i les 

ciències. 

1.4.26. Incorporar a les programacions didàctiques objectius i continguts relacionats 

amb l’entorn dels alumnes que permetin arribar a àmbits més amplis. 

Relatius a activitats complementàries i extraescolars: 

1.4.27. Es fomentarà de manera especial aquelles activitats que contribueixin a la 

formació integral dels alumnes, en aquest sentit se’n valoraran especialment els 

aspectes derivats de la participació per davant dels altres. Pla d’esport a l’escola. 

1.4.28. Es vetllarà perquè la falta de recursos econòmics no impedeixi que els alumnes 

realitzin les activitats programades pel centre. 

1.4.29. Es facilitarà la participació dels alumnes en activitats d’àmbit local i comarcal. 

1.4.30. Es promourà i facilitarà la participació en tot tipus de concursos i premis que 

siguin d’interès per als alumnes. 

 

1.5. Pla Català de l’Esport a l’Escola 

 

Finalment, i dins d’aquesta introducció, voldríem dir que per tirar endavant aquest 

Projecte esportiu de centre considerem com a molt important la inclusió del centre en 

el Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE), del qual en fem una breu explicació a 

continuació: 

Els Departaments d’educació i de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, 

aquest últim mitjançant la Secretaria General de l’esport, van acordar a finals del 2004 

impulsar el Pla Català d’esport a l’escola, adreçat principalment a incrementar la 

participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en 

el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i 

educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables. 
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El Govern de la Generalitat de Catalunya va creure necessària la impulsió d’aquest Pla 

en base a l’anàlisi d’una sèrie de circumstàncies entre les quals podem destacar les 

següents: 

- Índex molt reduït de participació de l’alumnat en l’esport. 

- Increment dels hàbits sedentaris i de l’obesitat, amb una incidència preocupant en la 

població infantil i juvenil escolar. 

- Demanda social creixent en matèria de salut i benestar. 

El desenvolupament d’aquest Pla en el territori fa que sigui necessària la intervenció 

coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents: 

 

1- Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’educació i de 

Vicepresidència (Secretaria General de l’esport) 

2- Centres educatius públics i privats 

3- Consells Esportius 

4- Ajuntaments 

 

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents: 

 

- Creació de les Associacions Esportives Escolars als centres educatius, amb la 

participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa 

(equip directiu i AFA), així com d'exalumnes o d’altres persones o entitats del barri. 

- Coordinació de les activitats, per mitjà d’un professor/a del centre educatiu, 

principalment d’Educació Física. 

- Col·laboració entre el centre educatiu, l’Ajuntament i el Consell esportiu 

corresponent. 

- Dinamització per part dels líders del centre educatiu o del barri. 

- Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes 

canviants dels nois i de les noies. 

 

2. Objectius del Projecte Esportiu de L’Institut Ciutat de Balaguer 

 

El Projecte esportiu pretén posar a l’abast de tots els alumnes de l’Institut Ciutat de 

Balaguer la pràctica d’activitats físiques i esportives. Aprofitar així el gran potencial 

d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres joves. 

Més concretament, podem destacar els objectius següents: 

1- Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de 

l’alumnat amb una especial incidència en aquells que no fan activitat fora del centre. 

2- Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, 

cercant la participació per damunt de la competitivitat. 

3- Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant 

l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels 

nouvinguts. 

4- Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, 

el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, 

l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball 

en equip, entre d’altres. 
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5- Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits 

saludables que contribueixin a un millor benestar. 

 

3. Organització de les activitats esportives 

 

Tal com ja s’ha comentat amb anterioritat, l’Institut Ciutat de Balaguer té entre els seus 

projectes el del Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE). Com a requisit necessari per 

entrar a formar part d’aquest pla se’ns va demanar formar una Associació Esportiva 

Escolar (AEE). Es tracta d’una entitat esportiva legalment aliena al centre; amb un NIF 

diferent, però amb una junta directiva formada per membres amb representació de tota 

la comunitat educativa i amb la funció de donar servei esportiu especialment als 

alumnes. 

La junta està formada per representants dels professors, representants de l’AFA i 

representants dels alumnes que s’encarrega de l’organització de les activitats 

extraescolars, tanT esportives com no esportives, dels dos centres educatius. Aquesta 

AEE té president, secretari i tresorer, i disposa de recursos econòmics propis. 

Hi ha establertes dues reunions de junta directiva ordinària durant el curs: una al 

principi per organitzar i planificar les activitats, i una a final de curs per tal de fer una 

avaluació final i propostes de cara al següent curs. 

Malgrat que no és obligatori, pensem que és indispensable que el coordinador esportiu 

formi part de la junta directiva de l’AEE per garantir-ne el bon funcionament. 

 

Funcions de l’AEE: 

- Demanar i gestionar subvencions de diferents organismes; especialment les 

atorgades pel Consell Català de l’Esport dins el marc del PCEE. 

- Impulsar, gestionar i organitzar les activitats esportives en horari no lectiu. 

- Promoure la col·laboració entre els diferents col·lectius de la comunitat educativa: 

alumnat, personal docent i famílies. 

- Garantir la cobertura de la responsabilitat civil i l’assegurança esportiva als seus 

membres. 

La gestió de totes les activitats esportives en horari lectiu és responsabilitat del centre i 

requereixen el vist-i-plau del consell escolar; encara que en moltes ocasions tenen el 

suport de les AFA i de l’AEE 

 

4. La coordinació esportiva 

 

La coordinació esportiva de l’Institut Ciutat de Balaguer va a càrrec d’un dels membres 

del Departament d’Educació Física del centre. 

El fet d’atorgar aquest càrrec a aquesta persona presenta diversos avantatges: en 

primer lloc, és qui pot establir de manera més fluida el nexe entre l’activitat física que 

es fa a les hores d’Educació Física i l’activitat física extraescolar que desenvolupen els 

alumnes dins el marc de les activitats extraescolars; en segon lloc, perquè durant la 

seva formació ha treballat en competències organitzatives, la qual cosa fa que tingui 

un perfil idoni per portar endavant el projecte. Finalment, perquè probablement és la 

persona que més pot orientar l’alumnat i  les seves famílies en la tipologia d’activitat 

que més convé a cadascun en funció dels seus interessos, necessitats i possibilitats. 
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El fet que vulguem que la figura del coordinador esportiu s’atribueixi sempre a un/a 

docent és perquè se’ns demana com a requisit per estar dins el Pla Català de l’Esport 

a l’Escola. 

La coordinació esportiva del centre escolar comporta la gestió interna dinamitzant 

l’activitat física i esportiva del centre escolar, tant dins com fora de l’horari lectiu, i 

buscant una coordinació amb la resta de projectes saludables del centre; i d’altra 

banda, una gestió externa integrant les activitats que es facin a l’entorn proper a la 

vida del centre. 

Funcions del coordinador: 

 

- Dinamitzar i coordinar les activitats esportives i culturals del Pla català de l’esport a 

l’escola PCEE. 

- Elaborar el programa d’activitats. 

- Col·laborar en la constitució de l’associació esportiva escolar. 

- Seleccionar i coordinar els dinamitzadors i les dinamitzadores. 

- Assistir a les reunions de formació organitzades per la Secretaria General de l’esport 

o pel Departament d’Educació. 

- Gestionar la documentació relativa al Pla. 

- Garantir la continuïtat del PEC a les activitats extraescolars. 

- Es facilita que assisteixi a les jornades formatives reconegudes pel Departament 

d’Educació. 

 

5.. Llista de recursos 

 

5.1. Recursos materials 

 

Instal·lacions de l’Institut Ciutat de Balaguer 

- Pati obert interior equipat amb cistelles de bàsquet. 

- Pati obert lateral equipat amb porteries de futbol i cistelles de bàsquet. 

- Gimnàs de l’Institut 

 

Instal·lacions municipals: 

- Poliesportiu municipal 

- Pavelló Inpacsa 

- Pavelló Molí de l’Esquerrà 

- Piscina municipal 

- Camp de futbol municipal 

. 

5.2. Recursos humans 

 

- Membres de l’Associació Esportiva Escolar Ciutat de Balaguer 

- Coordinador del Projecte esportiu 

- Dinamitzadors 

- AFA de l’Institut 

- Famílies 

- Professors 

- Monitors de les activitats 
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5.3. Recursos econòmics 

- Premi econòmic del PCEE 

- Pagament quotes per fer les activitats 

- AFA 

 

6. Oferta d’activitats de l’AEE INS CIUTAT DE BALAGUER relacionades amb el 

Projecte esportiu. 

 

Com s’ha dit en apartats anteriors, les possibilitats d’organització d’activitats esportives 

extraescolars estan molt condicionades pel nombre d’alumnes i per les possibilitats de 

trobar monitors. 

De tota manera, i independentment de les activitats que finalment es puguin 

organitzar, ens proposem fer, a l’inici de cada curs, una oferta variada tant en diversitat 

d’activitats com en espais físics i temporals. 

Intentarem que hi hagi una oferta diària, de manera que les 10 activitats esportives es 

puguin compaginar amb altres activitats escolars i extraescolars pròpies de l’edat. 

 

 

Activitats esportives contínues: 

 

Les activitats són revisables cada curs escolar. El centre passa una circular als 

alumnes al començament del curs per copsar les necessitats i interessos de l’alumnat i 

veure si s’han de modificar les activitats del curs anterior. 

 

Activitats esportives puntuals: 

- Trobades esportives dels Consell Esportiu de la Noguera: sortida d’esquí 

- Participació en les 24 hores de bàsquet. 

- Participació en les 24 hores de futbol sala. 

- Sortida al medi natural: s’aprofiten les sortides de curs per practicar alguna activitat al 

medi natural: trekking aquàtic, ponts aeris, escalada... 

 

Actuacions complementàries per a l’adquisició d’hàbits saludables 

- L’Institut Ciutat de Balaguer disposa d’un panell informatiu a l’entrada principal del 

centre on s’informa de les activitats desenvolupades dins el marc del PCEE. 

- Coordinació amb la comissió d’Escoles Verdes i Salut, que també té com objectiu 

l’adquisició d’hàbits saludables; alimentació, posturals i mentals. 

- Alimentació saludable 

 

7. Característiques generals de les activitats esportives extraescolars 

Totes les activitats desenvolupades dins el marc del Projecte esportiu de centre 

presenten com a característiques comunes: 

- A grans trets, una sessió d’activitat física hauria de tenir l’estructura següent: 

presentació, escalfament, activitat principal i tornada a la calma. 

- Les activitats estaran basades fonamentalment, i en la mesura que sigui possible, en 

el joc, prioritzant la participació de tothom als resultats individuals. 

- Els jocs i activitats haurien de fomentar la participació màxima. 

S’intentarà evitar situacions d’eliminació de jugadors o amb llargues estones d’espera. 
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- Malgrat que els esports practicats puguin ser en ocasions individuals, s’intentarà que 

hi hagi la major pràctica grupal que sigui possible. 

- Cal donar pautes de seguretat i donar temps per descansar i hidratar-se. 

- Durant les sessions s’ha de tenir cura del material i retornar-lo al lloc on s’ha trobat i 

en les mateixes condicions. 

- La cura personal, la bona alimentació, la higiene i el descans han de formar part de 

l’ideari dels monitors i transmetre-ho als participants. 

- Es farà un seguiment de l’assistència, la puntualitat i la participació en les activitats 

de l’alumnat. 

- A final de curs es farà un petit informe de cada activitat contínua on es valorarà 

especialment la puntualitat, l’assistència, el nivell d’implicació de l’alumne/a a les 

sessions. 

 

8. Formació del personal 

 

És més que evident que una de les claus de l’èxit del projecte esportiu és la qualitat 

del tècnics, tant tècnica com humana. Els monitors són els que interactuen directament 

amb l’alumnat, tenen una funció exemplaritzant molt important i moltes vegades són la 

clau perquè els nens i les nenes continuïn fent activitat física i esportiva. 

Com que som conscients de la dificultat de poder triar aquests monitors hem preparat 

un programa de recolzament i formació d’aquest personal, sigui quina sigui la seva 

formació tècnica. 

 

Aquest programa es concreta en: 

 

- Una reunió tècnica a l’inici de curs durant la qual s’explica la filosofia de les activitats i 

es repassen els punts que hem explicat a l’apartat anterior(Característiques generals 

de les activitats esportives extraescolars). 

- Es demana a cada monitor que faci una petita programació i es donen orientacions 

sobre com concretar aquesta programació: objectius, metodologia, tipologia de les 

activitats, finalitats de l’etapa... 

- Es facilita a cada monitor material bibliogràfic relacionat amb programacions per si 

volen desenvolupar-les. 

- Durant el curs se’ls manté informats i es facilita que puguin assistir a propostes de 

formació permanent relacionades amb la seva especialitat. 

- Es facilita l’assistència del coordinador a totes les jornades de formació que es 

desenvolupen per a ell, especialment a la formació de coordinadors del PCEE. 

- Es facilita als dinamitzadors l’assistència a la Jornada de dinamitzadors de primària 

del PCEE 

 

9.. Avaluació del Projecte Esportiu 

 

Cal tenir mecanismes d’avaluació per poder valorar a curt i a llarg termini el 

funcionament del projecte. 

 

Per avaluar el projecte: 
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1- L’informe memòria que se’ns exigeix des de l’equip de treball del PCEE ens fa una 

valoració força objectiva de les actuacions que s’han fet durant el curs, del grau de 

participació de l’alumnat i de la qualitat de les activitats que s’han ofert. Cal dir que es 

tracta d’una valoració basada sobretot en números, amb els seus avantatges (es pot 

quantificar) i els seus inconvenients (no proporciona tants detalls com els que es pot 

donar amb informes escrits). 

2- A final de curs la Junta de l’AEE fa una reunió per avaluar el funcionament de les 

activitats i fer una proposta pel curs següent. 

 

 

ANNEX IV: PLA DE TREBALL SIEI (Suport intensiu 

d’escolarització inclusiva) 
 

Introducció  

L’institut compta amb el recurs del SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització 
Inclusiva), amb la finalitat de donar un entorn normalitzat i les mateixes oportunitats 
curriculars a alumnes amb necessitats educatives especials. 

Un dels objectius primordials és millorar l’autonomia personal d’aquests alumnes i 
l’adquisició d’habilitats socials. Aquestes fites s’assoleixen fent que els alumnes 
s’integrin i participin en les activitats del centre amb normalitat.  

La relació amb les famílies i l'orientació es realitza des del primer dia juntament amb 
el/la tutor/a i quan aquests alumnes finalitzen l’etapa secundària se’ls orienta cap a 
itineraris formatius adients a les seves capacitats. 

El treballa a l’aula serà per projectes,  ja que la perspectiva de projectes aporta un 

marc transdisciplinari que permet atènyer millor la personalització dels aprenentatges, 

facilitadora d’una escola d’òptims, oberta a la vida real i més equitativa. 

Cada trimestre es realitzarà un projecte.  

Professionals que intervenen 

La SIEI està formada per dues psicopedagogues i una educadora d’educació especial, 

a banda d’algunes hores d’auxiliar. 
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ANNEX V : PLA DE TREBALL DE LA TÈCNICA D’INTEGRACIÓ 

SOCIAL (TIS) 
 

1. FONAMENTS TEÒRICS DE LA FIGURA DEL INTEGRADOR SOCIAL A UN 

CENTRE D’EDUCACIÓ FORMAL 

 

A efectes de l’Administració Personal Laboral d’Administració i 

Serveis 

Nivell C 

Àmbits d’actuació - Àmbit escolar 
- Àmbit familiar 
- Àmbit social 

Marc General d’Actuació - Afavorir relacions positives de 
l’alumnat amb l’entorn 

- Col·laborar en la resolució de 
conflictes 

- Intervenir en casos d’absentisme 
escolar 

- Donar suport a les famílies en el 
procés d’integració dels seus fills 

- Col·laborar en tots aquells 
organismes externs a l’escola 
que es creguin oportuns  

Perfil d’alumnes atesos per la TIS - Famílies desestructurades en 
situació de mancances 
econòmiques i dificultats social 

- Conductes negatives ( lideratge 
negatiu, dificultats per acceptar 
la norma, ...) 

Coordinació - Centre educatiu: Equip directiu, 
Tutor/a / Equip docent, Comissió 
d’Atenció a la Diversitat  

- EAP: Psicopedagoga i Treballador 
Social 

- Ajuntament / Serveis Socials: 
Educadora social i/o Treballador 
social 
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2. PLA DE TREBALL DE LA TÈCNICA D’INTEGRACIÓ SOCIAL ( TIS ) AL CENTRE 

INS CIUTAT DE BALAGUER 

ÀMBIT ESCOLAR 

▪ Habilitats d’autonomia personal i social 
 

1. Iniciació d'habilitats socials 2. Habilitats socials avançades 3. Habilitats per manejar 
sentiments 

Atendre  
Començar una conversa  
Mantenir una conversa  
Preguntar un dubte  
Donar les gràcies  
Presentar-se un mateix  
Presentar altres persones  
Saludar 

Demanar ajuda  
Estar en companyia  
Donar instruccions  
Seguir instruccions  
Discutir  
Convèncer la resta 

Conèixer els sentiments propis  
Expressar els sentiments propis  
Comprendre els sentiments dels 
altres  
Afrontar la còlera d’algú  
Expressar afecte  
Manejar la por  
Recompensar-se pel que s'ha fet 

4. Habilitats alternatives a 
l'agressió 

5. Habilitats per al maneig de 
l'estrès 

6. Habilitats de planificació 

Demanar permís  
Compartir quelcom  
Ajudar els altres  
Negociar  
Utilitzar el control personal  
Defensar els drets propis  
Respondre a l’amenaça  
Evitar barallar-se amb els altres  
Impedir l’atac físic 

Exposar una queixa  
Respondre davant una queixa  
Esportivitat en el joc  
Maneig de situacions 
compromeses.  
Ajudar a un amic  
Respondre a la persuasió  
Respondre al fracàs  
Maneig de missatges contradictoris  
Maneig d'una acusació  
Preparar-se per a una conversa 
difícil  
 

Decidir sobre fer alguna cosa  
Dir què va causar el problema  
Establir una fita 
Decidir sobre les habilitats pròpies  
Recollir informació  
Ordenar els problemes en funció 
de la seva importància  
Prendre una decisió  
Concentrar- se en la tasca  

 

La metodologia utilitzada serà a nivell individual en els casos que es cregui convenient 

i a nivell grupal, mitjançant dinàmiques de grup, rol playing, jocs d’interacció.  

Absentisme 

Es realitzarà un seguiment de l’alumnat que presenti absentisme.  
Es realitzarà un treball individual amb l’alumne/a i amb les famílies.  
El seguiment i el treball es realitzarà amb coordinació amb el treballador social de 
l’EAP. 
 

 ÀMBITS FAMILIAR 

▪ Informació i suport a les famílies 
Col·laboració en la tramitació de beques en època de beques. 
Es realitzaran entrevistes amb les famílies de l’alumnat derivat a TIS. 
 

ÀMBIT SOCIAL 

▪ Coordinació amb Institucions de Balaguer 
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Creu Roja Balaguer. 

Coordinació amb Creu Roja Balaguer i el treballador social de l’EAP per oferir a 

l’alumnat i a les famílies el servei de “ repàs” que ofereixen a  1r i 2n d’ESO, dos dies a 

la setmana, dues hores a la tarda. Una de les quals es reuneixen per fer un grup social 

de joves. 

Serveis Socials 

Coordinació amb serveis socials per a l’alumnat derivat a la TIS que presenti alguna 

problemàtica social. 
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ANNEX VI:   PAT 

PROJECTE D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 
 
El pla s'adreça, per una banda als alumnes que cursen l'ESO, per poder concloure de 

forma definitiva i per a tota l'etapa el PAT aprovat pel Claustre de Professors, i per 

l’altra, als alumnes que cursen 1r i 2n de Batxillerat i que integra uns objectius molt 

específics i concrets, dirigits bàsicament a l’orientació universitària i professional. 

 

1. Pla d'Acció Tutorial per a l'ESO 

 

El PAT es va revisant cada curs. A partir de la memòria de la valoració d’alumnat i 

professorat recollida en la memòria final de cada curs es van fent els canvis i les 

adequacions que calen per tal de millorar-lo cada curs. 

 

▪ S'articula a través de la tasca de la coordinació d'ESO, que aporten els 

materials necessaris i fan la revisió i l’avaluació corresponent del projecte.  

▪ La concreció de la tasca de l'EAP en relació al nostre centre, des del punt de 

vista de la col·laboració amb el Departament d’orientació i la Comissió d'Atenció a la 

Diversitat.  

▪ La relació entre els centres de primària i el nostre centre per tal de fer el 

traspàs d'informació que sigui pertinent i adequar el currículum a les necessitats 

formatives dels alumnes que es van incorporant a l'ESO. 

▪ Els tutors i les tutores disposen d'una hora lectiva setmanal amb el grup-classe 

per realitzar la tutoria, d'una hora lectiva per atendre els alumnes individualment i 

poder realitzar les entrevistes i atencions que siguin necessàries, i dues hores 

destinades a la coordinació amb l'equip de tutors i coordinadores d'ESO i preparació 

de la tutoria.  

 

 

A) OBJECTIUS DEL PAT 

 

Es plantegen a continuació aquells objectius que identifiquen la tasca a desenvolupar 

al llarg de tota l'etapa i que apareixen en el PAT aprovat per al present curs per a 

l'ESO. 

 

1. Contribuir al bon desenvolupament de les capacitats dels alumnes. 

2. Ajudar en la cohesió dels grups-classe, per millorar la interrelació i evitar situacions 

de conflicte grupal. 

3. Facilitar l'autoconeixement de l'alumne. 

4. Aportar eines que millorin la marxa acadèmica de l'alumne i orientar-lo en 

l'autoaprenentatge. 

5. Ajudar l'alumne en la confecció del propi currículum. 

6. Fer l'orientació del futur acadèmic o professional de l'alumne.  

7. Coordinar l'equip de professors de cada grup i facilitar tota la informació envers els 

alumnes que ajudin a tot el professorat en la seva tasca. 

8. Facilitar les relacions entre els pares i el centre, per tal que aquests participin en el 

procés educatiu dels alumnes. 
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A mode de conclusió, els tres nuclis en els quals se centra l'acció tutorial són: 

l'orientació personal, acadèmica i emocional. 

 

 
B) ACTUACIONS EN RELACIÓ AMB LA TUTORIA INDIVIDUAL 
 
1. Conèixer les característiques personals de l'alumnat. 

2. Disposar d'informació actualitzada de l'alumnat. 

3. Realitzar entrevistes individuals amb l’alumnat. 

4. Atendre les necessitats particulars de l’alumnat. 

5. Fomentar la millora de l'autoconcepte de l'alumnat com a eina bàsica per 

aconseguir l'èxit acadèmic. 

6. Aconseguir que cadascú disposi de la informació i ajut suficients per a dissenyar el 

seu propi currículum acadèmic. 

7. Fer un seguiment de l’alumnat, del seu rendiment acadèmic, per tal d'adequar el 

currículum a les seves necessitats. 

8. Assessorar l'alumne/a en la presa de decisions. 

9. Informar els pares de l'actuació de l'alumne/a en el centre. 

10. Orientar l'alumne/a vers les sortides laborals i professionals en funció dels seus 

interessos i capacitats individuals. 

11. Fomentar la participació activa dels i les alumnes en la vida del centre. 

 

  

1r d’ESO  

SESSIONS 

ACTIVITATS AMB L’ALUMNAT 

1r TRIMESTRE 

  1a 

Inici de curs. Presentació. Horaris. Distribució  de grups. Optatives. 

Visita al centre. Comentari de les normes de comportament. 

Reglament de règim intern. Presentació activitats PAT. 

2a 

Preparació de la sortida de convivència de tots els primers d’ESO. 

Activitats de cohesió. 

  

3a 

Dinàmiques de presentació i de coneixença. 

4a 

Activitats per a l’elecció de delegats i delegats verds. 
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5a 

Activitats de consciència emocional. Educació en valors. 

6a 

Presentació Consulta oberta: La Neus Arola (infermera del CAP) 

cada dimecres de 10 a 12 al departament de llengües estrangeres té 

la consulta oberta per atendre tots els alumnes que necessitin parlar 

amb ella.   Taller Hàbits saludables (Programa Salut i Escola. 

Infermera ABS Balaguer).  Es fa un repàs sobre alimentació, 

exercici, descans, higiene i l´ús excessiu de les pantalles. 

  

7a 

El meu cos canvia. Canvio jo? (Programa Salut i Escola. Infermera 

ABS Balaguer).  S’explica el procés de l’adolescència, els canvis 

físics i psicològics que comporta. Es parla sobre la menstruació i 

les mesures higièniques a tenir en compte, sobre l’aparell 

reproductor femení, masculí i es promouen hàbits de vida 

saludables. 

  

8a 
El tabac. Tu decideixes. (Programa Salut i Escola. Infermera ABS 

Balaguer).   A partir de situacions reals es crea un debat crític 

respecte a la dependència, els efectes del tabac  i els seus riscos, la 

pressió del grup… 

  

9a 

Taller “Educant les emocions” (SIAD. Consell Comarcal de la 

Noguera) Desmuntar la creença social que fa que als nois se’ls 

prohibeixi mostrar les emocions. Entendre quines són les emocions 

bàsiques. Expressar i compartir situacions en les què s’hagin sentit 

aquestes emocions. Recuperar el joc. 

  

10a 

Orientació personal (Departament de Psicopedagogia): autoestima, 

treball personal, autoconeixement, habilitats comunicatives, 

dinàmiques de grup. 

11a 

Projecte de mediació i aquiproubullying: activitats de sensibilització 

i prevenció. 

  

  

12a 

Autoavaluació.  Comentari de resultats de la preavaluació. 

Propostes de millora. Valoració de les xerrades i tallers del 

trimestre. 
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2n TRIMESTRE 

  1a 

Activitats cooperatives: “Parlem-ne. Estem enganxats al mòbil? 

  

2a 
Taller: “Què s’amaga dins les pantalles? Serveis Socials del  Consell 

Comarcal .  Es tracta d’augmentar la sensibilització i el coneixement 

sobre les noves addiccions del segle XXI i fer-hi front. 

  

  

3a   

Taller de solidaritat.  L’objectiu és educar en valors, com a clau per 

al desenvolupament dels alumnes. En aquests tallers es fa un treball 

cooperatiu i de descobriment de la realitat a partir de les seves 

pròpies habilitats, amb jocs adaptats a l'edat dels alumnes i tenen 

una finalitat educativa engrescadora i participativa. 

  

4a 

Treball de síntesi 

5a 

Treball de síntesi 

6a 

Treball de síntesi 

7a 

Autoavaluació Treball de síntesi. Reflexió crítica. Propostes. 

8a 

Mediació i Resolució de conflictes: Ens respectem (equip de 

mediació) 

9a 
“Internet segura. Xarxes socials”. Mossos d’Esquadra.  L’objectiu és 

informar a l’alumnat sobre el funcionament i els tipus de xarxes 

socials existents i resoldre tots els dubtes relacionats amb el món 

d’Internet, i ajudar a fer-ne un bon ús. Conscienciar-los sobre la 

importància de no agregar persones desconegudes a la xarxa 

social. Entendre la responsabilitat de cada persona alhora de penjar 

una fotografia a Internet. Facilitar consells de seguretat relacionats 

amb les xarxes socials per tal de dotar d’eines als oients per 

prevenir qualsevol risc o perill i facilitar contactes d’ajuda i suport. 

  



Projecte Educatiu de Centre                                             INS CIUTAT DE BALAGUER 

96 
 

10a 

Projecte de mediació i aquiproubullying: activitats de sensibilització 

i prevenció. 

  

11a 

Activitats Escola Verda: “Reflexionem”; “Salvem la Terra”. 

12a 

Autoavaluació.  Comentari de resultats de l’avaluació. Propostes de 

millora. Valoració de les xerrades i tallers del trimestre. 

  

    

                                      3r TRIMESTRE 

1a 

Activitats de sensibilització en igualtat i prevenció de conductes 

discriminatòries 

2a 

Projecte de mediació i aquiproubullying: activitats de sensibilització 

i prevenció. Jocs de resolució de conflictes. 

  

3a 

Mediació i Resolució de conflictes: Decidim (equip de mediació) 

4a 

Activitats per treballar valors. 

Recursos i activitats cooperatives per educar per la pau i la no 

violència. 

5a 
Mobilitat segura (Mossos d’Esquadra) Taller que pretén transmetre 

hàbits i valors, com ara la convivència, tolerància, solidaritat, 

respecte i responsabilitat, relacionats amb la mobilitat segura i 

prevenir conductes de risc. 

  

6a 

Activitats per millorar el treball personal i d’equip. 

7a 

Orientació personal (Departament de Psicopedagogia): autoestima, 

treball personal, coneixement d’un mateix, reflexions i valoracions 

personals. 
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8a 

Orientació social (Departament de Psicopedagogia): habilitats 

socials,  resolució de conflictes, treball cohesió grup, habilitats 

comunicatives, dinàmiques de grup. 

  

9ª 
Taller: “Aprèn a gestionar les teves emocions”. Associació de Salut 

Mental de la Noguera.  L’objectiu general del taller és aprendre a 

identificar, entendre i gestionar les emocions i facilitar estratègies 

necessàries per poder abordar-les de manera encertada. 

  

  

10a 

Autoavaluació.  Comentari de resultats de l’avaluació. millora. 

Valoració de les xerrades i tallers del trimestre. 

  

11a 

Preparació del viatge de fi de curs. 

 

 

2n  d’ESO  

  

SESSIONS ACTIVITATS AMB L’ALUMNAT 

1r TRIMESTRE 

  1a 

Inici de curs. Presentació. Horaris. Distribució  de grups. Optatives. 

Visita al centre. Comentari de les normes de comportament. 

Reglament de règim intern. Presentació activitats PAT. 

2a 

Dinàmiques de coneixença i de cohesió social del grup.  Habilitats 

socials,  resolució de conflictes, treball cohesió grup, habilitats 

comunicatives, dinàmiques de grup. 

3a 

Activitats de consciència emocional. 
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4a 

Projecte de mediació i aquiproubullying: activitats de sensibilització 

i prevenció. 

  

5a 

Explicació de les funcions del Delegat. –Cohesió grupal. Fitxes 

consens. 

6a 
Presentació Consulta oberta. La Neus Arola (infermera del CAP) 

cada dimecres de 10 a 12 al departament de llengües estrangeres té 

la consulta oberta per atendre tots els alumnes que necessitin parlar 

amb ella. 

  

7a 

Competència social : COM SÓC? SAPS DIALOGAR? 

8a 

Orientació personal:  autoestima, treball personal, autoconeixement, 

habilitats comunicatives, dinàmiques de grup. 

  

9a 
Taller: “Educació afectiva i sexual”. Programa Salut i Escola. 

Infermera ABS Balaguer) Es tracta de reforçar els coneixements 

sobre el propi cos i identificar les emocions i sentiments relacionats 

amb la sexualitat. Trencar mites al voltant de la sexualitat. Conèixer 

la importància d’utilitzar les xarxes socials de manera segura i 

respectuosa. L’impacte de l’ús de la pornografia en l’adolescent. 

  

10a 
Taller: “La motivació i la frustració”. SIAD. Consell Comarcal. Amb 

aquest taller es donaran les eines per conscienciar que els 

pensaments afecten l’estat d’ànim, i cal poder identificar les 

emocions -com la frustració- que ens porten a les respostes 

impulsives, per buscar-ne d’alternatives que siguin més 

beneficioses, com la motivació. 
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11a 

Taller: “Sortim de festa”. SIAD. Consell Comarcal. Els i les 

adolescents quan surten de festa han de poder gaudir i socialitzar-

se però moltes vegades no és així perquè existeixen actituds 

sexistes, que estan legitimades per una societat que les normalitza i 

minimitza, que afavoreixen la desigualtat de gènere en aquests 

espais d’oci i de lleure. Es un taller que pretén oferir una mirada 

transversal a les dinàmiques que es donen entre els i les 

adolescents en aquests espais d’oci i de lleure. Reflexionar sobre el 

que les noies i els noies esperen quan surten de festa, i que s’hi 

acaben trobant, i analitzar alguns dels aspectes relacionats amb 

aquests espais d’oci i de lleure des de les campanyes de publicitat 

fins als espais físics on es desenvolupen les activitats de lleure i 

d’oci. 

  

12a 

Hàbits saludables (Programa Salut i Escola. Infermera ABS 

Balaguer)  Es fa un repàs sobre alimentació, exercici, descans, 

higiene i l’ús excessiu de les pantalles. 

  

  

13a 

SORTIDA CONVIVÈNCIA al Parc del Reial. Jocs i dinàmiques 

preparades pel departament d’EF i l’alumnat de 4t d’ESO. 

  

  

14a 

Autoavaluació.  Comentari de resultats de l’avaluació. Propostes de 

millora. Valoració de les xerrades i tallers del trimestre. 

  

  

2n TRIMESTRE 

  1a 
Taller de solidaritat: “Comerç just”. CARITAS. Taller on s’explica la 

importància d’apostar per un comerç just per tal de poder lluitar 

contra la pobresa i l’exclusió mirant de construir una economia 

alternativa i solidària que anteposi a la persona abans que el 

benefici econòmic. 

  

2a 

Tècniques per millorar el meu treball personal i d’equip. 
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3a 
Situar els joves en les normes que regeixen la societat: “Comença el 

joc”. (Mossos d’Esquadra). Es tracta de conscienciar els joves sobre 

les conseqüències que els seus actes poden tenir, des del punt de la 

responsabilitat penal,  a partir del moment en què tenen 14 anys. El 

que es pretén és promoure el rol de jove proactiu, que participa en 

el manteniment de la seguretat del seu entorn, que sap tenir 

iniciativa i que sap assumir responsabilitats. 

  

4a 

Treball de síntesi 

5a 

Treball de síntesi 

6a 

Treball de síntesi 

7a 

Autoavaluació Treball de síntesi. Reflexió crítica. Propostes. 

8a 

Taller: “Hàbits saludables”. ABS. Aquestes  xerrades estan 

encarades a fer reflexionar a l’alumnat sobre la importància de tenir 

uns bons hàbits pel que fa a l’alimentació, l’esport, portar una vida 

saludable i evitar tot el que perjudica a la salut. Es fa un repàs sobre 

alimentació, ús excessiu de pantalles, higiene, exercici, descans... 

  

9a 

Projecte de mediació i aquiproubullying: activitats de sensibilització 

i prevenció. 

  

10a 

Orientació personal: autoestima, treball personal, autoconeixement, 

habilitats comunicatives, dinàmiques de grup. 

11a 

Activitat: Què cal fer si vols participar en un voluntariat? 

  

12a 

Treball cooperatiu: Sensibilització en igualtat i prevenció de gènere. 
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13a 

Autoavaluació.  Comentari de resultats de l’avaluació. Propostes de 

millora. Valoració de les xerrades i tallers del trimestre. 

  

3r TRIMESTRE 

  1a 

Tècniques d’organització per encarar l’últim trimestre. 

2a 

Activitats  Escola Verda: “Respectem el Medi Ambient”; 

“Conscienciació sobre el reciclatge” 

3a 

Taller: “La salut mental i l’autoestima del jovent”. Associació de 

Salut Mental de la Noguera. 

  

4a 

Activitats Competències socials : Desenvolupament moral (II) 

5a 

Catalunya contra el càncer.  Xerrada “Hàbits nocius i alimentació 

saludable”. Xerrada sobre la importància de seguir bons hàbits, fer 

esport i evitar tot el que ens perjudica a la salut. 

6a 

Projecte de mediació i aquiproubullying: activitats de sensibilització 

i prevenció. 

  

7a 
Situacions de risc per a joves. Mossos d’Esquadra. 

  

8a 

Activitats cooperatives de de “Resolució de conflictes”. 

9a 

 Taller “Fora tabús”. SIAD. Consell Comarcal de la Noguera. 

Orientacions per viure una sexualitat sana. Autoconeixement, 

respecte, inclusió. 
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10a 

Comentari de resultats de l’avaluació. Propostes de millora. 

Valoració de les xerrades i tallers del trimestre. Promoció de 

cicle/Autoavaluació grup. 

  

11a 

Preparació activitats viatge fi de curs. 

 

 

  

3r ESO   

  

SESSIONS 

ACTIVITATS AMB L’ALUMNAT 

  

  

1r TRIMESTRE 

  

  1a 

Inici de curs. Presentació. Horaris. Distribució  de grups. Optatives. 

Visita al centre. Comentari de les normes de convivència. Reglament 

de Règim intern. Presentació activitats PAT. 

  

  

2a 

Activitats educació emocional. 

  

  

3a 

Activitats cohesió grup. 

  

  

4a 

  Activitats millora de la convivència i valors positius. 

  

5a 

Projecte de mediació i aquiproubullying: activitats de sensibilització i 

prevenció. 
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6a 

Elecció de delegat/da i delegat verd. 

  

  

7a 

Presentació Consulta oberta: La Neus Arola (infermera del CAP) cada 

dimecres de 10 a 12 al departament de llengües estrangeres té la 

consulta oberta per atendre tots els alumnes que necessitin parlar 

amb ella. 

  

Taller: “Educació afectiva i sexual”. Programa Salut i Escola. 

Infermera ABS Balaguer) Es tracta de reforçar els coneixements 

sobre el propi cos i identificar les emocions i sentiments relacionats 

amb la sexualitat. Trencar mites al voltant de la sexualitat. Conèixer la 

importància d’utilitzar les xarxes socials de manera segura i 

respectuosa. L’impacte de l’ús de la pornografia en l’adolescent. 

  

  

  

8a Orientació social: habilitats socials,  resolució de conflictes, treball 

cohesió grup, habilitats comunicatives, dinàmiques de grup. 

  

  

9a 

Taller: “Educació emocional”. Oficina Jove de La Noguera 

  

  

  

10a Taller “Per estimar-te, m’estimo” . ANTISIDA. Taller participatiu de 

dues hores que fomenta el respecte pels altres i per un mateix; busca 

enfortir l’autoestima de l’alumnat, desenvolupar comportaments no 

discriminatoris i afavorir l’adquisició d’habilitats i conductes lliures i 

responsables. 

  

  

  

11a   

“El món al revés”. SIAD. Consell Comarcal.  Els micromasclismes 

destrueixen l’autonomia personal, encara que no de forma evident, 

sinó de forma subtil, quasi invisible. Són abusos de poder 

normalitzats, quotidians, i que sustenten la base d’altres formes de 

violència molt més greus. Amb aquest taller es visualitzaran aquestes 

accions quotidianes, que són molt perjudicials per les dones. Es 

treballarà des de la reflexió, intercanviant els papers entre dones i 

homes, per tal de fer visibles aquestes actituds i prendre consciència 

de la seva existència i la importància d’eliminar-les. 
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12a 

  

Adolescents i xarxes socials. SIAD. Consell Comarcal. L’objectiu és 

informar a l’alumnat sobre el funcionament i els tipus de xarxes 

socials existents i resoldre tots els dubtes relacionats amb el món 

d’Internet, i ajudar a fer-ne un bon ús. Conscienciar-los sobre la 

importància de no agregar persones desconegudes a la xarxa social. 

Entendre la responsabilitat de cada persona alhora de penjar una 

fotografia a Internet. Facilitar consells de seguretat relacionats amb 

les xarxes socials per tal de dotar d’eines als oients per prevenir 

qualsevol risc o perill i facilitar contactes d’ajuda i suport. 

  

  

  

13a 

  

Marató tv3. Activitats cooperatives. Educació en valors. 

  

  

14a 

Autoavaluació. Comentari de resultats de l’avaluació. Propostes de 

millora. Valoració de les xerrades i tallers del trimestre. Tècniques 

sobre com millorar el nostre rendiment acadèmic. 

  

  

2n TRIMESTRE 

  

  

   

    1a 

Taller: “Mites tabac cànnabis”. Programa Salut i Escola. Infermera 

ABS Balaguer. L’alumnat reflexiona sobre quins són els mites que hi 

ha actualment sobre el consum de cànnabis i els riscos que se’n 

deriva.   

  

  

2a Activitats Ciberassetjament i protecció de dades. Per a una 

ciutadania digital responsable. 

  

  

3a Taller: “Eines de comunicació». Oficina Jove de la Noguera. 

  

  

4a 

   Treball de síntesi 

  



Projecte Educatiu de Centre                                             INS CIUTAT DE BALAGUER 

105 
 

  

5a 

  Treball de síntesi 

  

  

6a 

  Treball de síntesi 

  

  

7a Autoavaluació Treball de síntesi. Reflexió crítica. Propostes. 

  

  

  

  

8a 

  

Orientació personal:: autoestima, treball personal, autoconeixement, 

habilitats comunicatives, dinàmiques de grup. . 

  

  

  

9a   

Taller “Drogues i lleis» Mossos Esquadra Balaguer. 

  

  

  

10a   

 Projecte de mediació i aquiproubullying: activitats de sensibilització i 

prevenció. 

  

  

  

11a   

“Els mites de l’amor”. SIAD. Consell Comarcal. L’amor romàntic és 

un concepte de l’imaginari col·lectiu d’Occident que se sustenta en 

diferents mites i creences que fomenten la desigualtat de gènere i 

potencien relacions abusives i de dependència. En aquest taller es 

treballarà sobre alguns d’aquests mites (el de la mitja taronja, el de la 

dependència, el del canvi per amor, el del sacrifici, el de la gelosia, el 

de la passió eterna, etc.) per tal de poder reflexionar sobre les causes 

i conseqüències de l’amor romàntic dins les relacions afectives en 

general, i les de parella en particular. 

  

  

13a 

Activitat Escola verda: «El malbaratament alimentari». 
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12a   

Autoavaluació. Comentari de resultats de la preavaluació. Propostes 

de millora. Valoració de les xerrades i tallers del trimestre. Tècniques 

sobre com millorar el nostre rendiment acadèmic. 

  

  

  

3r TRIMESTRE 

    

1a 

  

Activitats: Autoestima i pressió de grup. 

  

  

  

2a “Fem visible l’invisible” (SIAD. Consell Comarcal). Les aportacions 

que les dones han realitzat en els àmbits de la política, la cultura, la 

ciència, l’educació, etc., en moltes ocasions es desconeixen. Alhora, 

hi ha homes que també són invisibles: són aquells que ocupen o han 

ocupat espais considerats femenins. En aquest taller es treballaran 

els conceptes de discriminació i desigualtat de gènere, divisió sexual 

del treball, i es donaran a conèixer les aportacions femenines a la 

producció de coneixement en diferents disciplines, tant socials com 

científiques. Així com models d’homes que han desenvolupat la seva 

tasca professional en àmbits considerats femenins. 

  

  

3a 

  Activitat: La meva situació personal: (autoretrat, valors en el 

treball...)  

  

  

  

  

4a   

Projecte de mediació i #aquiproubullying: activitats de sensibilització 

i prevenció. 

  

  

5a Taller: «Addiccions del segle XXI i  els seus efectes en la salut 

mental». Associació de Salut Mental de la Noguera. 

  

  

6a 

  

Habilitats socials: L’assertivitat. 
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7a 

  

Xerrada: «EINES: drogodependència en primera persona. PAERIA 

Balaguer. 

  

  

8a 

  

El meu projecte de vida 

  

  

9a 

  

Taller: «Violència masclista». Com comença tot? Mossos Esquadra. 

  

  

10a 

  

Decideix el teu futur 

  

  

  

11a 

  

Taller: «Com fer un curriculum». Oficina Jove de la Noguera. 

  

  

12a 

  

Orientació acadèmica. Planificació 4t. ESO.  

  

  

13a 

  

Orientació acadèmica. Planificació 4t. ESO.  

  

  

14a 

  

Activitats Preparació Viatge fi de curs. 

  

  

15a 

Autoavaluació. Comentari de resultats de l’avaluació. Promoció de 

curs. Valoració de les xerrades i tallers del trimestre. 

 

 

  

4t ESO  

SESSIONS   

ACTIVITATS AMB L’ALUMNAT 

  

1r TRIMESTRE 



Projecte Educatiu de Centre                                             INS CIUTAT DE BALAGUER 

108 
 

    

1a   

Presentació. Horaris. Distribució de grups. Optatives. Visita al centre. 

Comentari de les normes de convivència. Reglament de Règim 

intern. Presentació activitats PAT. 

  

  

  

2a 

  

Activitats de cohesió grupal. 

  

  

3a 

  

Teatre al Consell Comarcal de la Noguera.  «En plan mi putocrash me 

flipa».   Sexualitat positiva. 

  

  

  

4a 

  

Activitats Educació emocional. 

  

  

  

5a 

 

Elecció de delegat/da i delegat/da verd/a. 

  

  

  

6a   

Xerrada «A la Noguera posem el fre». Eduacació vial. ASPID. 

Activitat de prevenció d’accidents de trànsit, que té com a objectiu 

sensibilitzar els joves amb la finalitat que desenvolupin 

comportaments responsables, i prenguin les mesures de seguretat 

necessàries en conduir un vehicle de motor i en practicar activitats 

esportives o de lleure que comportin un risc. 

  

  

  

7a   

Orientació social: habilitats socials,  resolució de conflictes, treball 

cohesió grup, habilitats comunicatives, dinàmiques de grup. 

  

  

  

8a Cooperativa estudiants: “Organització viatge fi de curs”. 
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9a 

  

Presentació Consulta oberta. 

La Neus Arola (infermera del CAP) cada dimecres de 10 a 12 al 

departament de llengües estrangeres té la consulta oberta per 

atendre tots els alumnes que necessitin parlar amb ella.   

 

Taller: “Educació afectiva i sexual”. Programa Salut i Escola. 

Infermera ABS Balaguer): Reforçar els coneixements sobre el propi 

cos i identificar les emocions i sentiments, relacionats amb la 

sexualitat. Desmitificar l’amor romàntic i de dependència. Trencar 

mites al voltant de la sexualitat. Conèixer la importància d’utilitzar les 

xarxes socials de manera segura i respectuosa. Reflexionar sobre el 

que ens aporta la pornografia. Reflexionar sobre la responsabilitat 

que té cadascú de nosaltres en la seva sexualitat. Analitzar i 

reflexionar al voltant de la influència del rols sexuals i de gènere. 

Conèixer els diferents mètodes anticonceptius. 

  

  

  

10a Taller «Share». Mossos d’Esquadra. Taller adreçat a adolescents o 

adults que consisteix en visualitzar un vídeo i reflexionar en grup 

posteriorment les conductes que apareixen. Cada personatge 

disposa d’una fitxa amb preguntes relacionades amb la seva actitud. 

Els conceptes clau són: La responsabilitat penal, la pressió de grup, 

l’empatia, l’autoestima, l’autoprotecció, la comunicació en situacions 

de risc, conductes de risc de les xarxes socials i en aquest darrer 

cas concretament el Sexting. Es demana un retorn de la sessió al 

centre en qualsevol format). 

  

  

  

11a 

  

Marató de TV3. Activitats cooperatives. Educació en valors. 

  

  

12a Taller: “Som el que veiem? SIAD. Consell Comarcal. 

Els micromasclismes destrueixen l’autonomia personal, encara que 

no de forma evident, sinó de forma subtil, quasi invisible. Són 

abusos de poder normalitzats, quotidians, i que sustenten la base 

d’altres formes de violència molt més greus. Amb aquest taller es 

visualitzaran aquestes accions quotidianes, que són molt 

perjudicials per les dones. Es treballarà des de la reflexió, 

intercanviant els papers entre dones i homes, per tal de fer visibles 

aquestes actituds i prendre consciència de la seva existència i la 

importància d’erradicar-les. 
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13a   

Projecte de mediació i #aquiproubullying: activitats de 

sensibilització i prevenció. 

  

14a   

Taller «Sortim de festa». Punt lila de la Paeria.  El Punt Lila de 

Balaguer és un punt d’informació, sensibilització, prevenció i 

intervenció contra les violències que es produeixin en espais 

públics d’oci i festius, fruit d’actituds masclistes i comportaments 

sexistes. Aquest punt s’instal·larà en aquelles festes que es 

consideri necessari per tant pretenem que els nois i noies l’integrin 

com un element més de seguretat dins la pròpia festa. 

  

  

 15

a Autoavaluació. Comentari de resultats de l’avaluació. Propostes de 

millora. Valoració de les xerrades i tallers del trimestre. Tècniques 

sobre com millorar el nostre rendiment acadèmic. 

  

2n TRIMESTRE 

  1a   

Taller «Prevenció de consum de tòxics a l’adolescència». Àrea 

Bàsica Salut de la Noguera.  Valorar el consum de tòxics en la seva 

etapa d'inici i el risc de dependència en fases de consum més 

avançades, així com els efectes secundaris del consum continuat. 

  

  

  

2a 

  

Taller: «Estudiar, treballar i projectes de voluntariat a l’estranger». 

Oficina Jove de la Noguera. 

  

  

  

3a 

  

Activitats ciberassetjament i protecció de dades. Internet segura. 

  

  

  

4a 

  

TEATRE La Mercantil Jove. «L’equilibri és cosa de dos». Violència 

de gènere. Col·loqui. Activitats. 

  

  

  

5a 

  

Exposició-taller: “Sota pressió” (Antisida Lleida) (Oficina Jove 

Balaguer). Aquesta exposició mostra de manera gràfica com afecta 

la pressió del grup a l'hora de prendre decisions. 
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6a 

  

Projecte de mediació i #aquiproubullying: activitats de 

sensibilització i prevenció. 

  

  

  

7a 

  

Xerrada sobre Cicles Formatius. 

  

  

  

8a 

  

Orientació acadèmica i professional. (Departament de 

Psicopedagogia): autoestima, treball personal, autoconeixement, 

habilitats comunicatives, dinàmiques de grup. 

  

  

  

9a Activitat: «Aturar el bullying és de valents». I tu, què hi pots fer? 

Activitats i recursos de mediació per evitar qualsevol tipus 

d’assetjament. 

  

  

  

10a Educació per a la salut: «Joves sense fum». Xerrada. Activitats 

cooperatives. 

  

  

11a Orientació professional. Xerrada exalumnes. 

  

  

12a 

Autoavaluació. Comentari de resultats de l’avaluació. Propostes de 

millora. Valoració de les xerrades i tallers del trimestre. 

  

3r TRIMESTRE 

    

1a 

  

Taller: «Com fer una entrevista personal». Oficina Jove de la 

Noguera.  

  

  2a Xerrada orientació exalumnes 

  

  

  

3a Visita Fira FP Lleida 
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4a 

 Projecte de mediació i #aquiproubullying: activitats de 

sensibilització i prevenció. 

  

  

  

5a Xerrada d’orientació  cicles (institut Almatà) 

  

  

  

6a 

  

Taller «Preserva’t». Fundació Antisida.  Taller participatiu, que 

s’inicia a partir de la experiència de l’alumnat. S’ofereix un espai de 

reflexió on poder qüestionar els missatges socials i com aquests ens 

afecten a l’hora de viure i expressar la nostra pròpia sexualitat).s un 

programa de prevenció d’accidents de trànsit que té com a objectiu 

sensibilitzar els joves amb la finalitat que adoptin les mesures de 

seguretat necessàries a l’hora de conduir un vehicle de motor o quan 

practiquen activitats esportives o de lleure que comportin un risc. 

  

  

7a   

Xerrades d’orientació individualitzades.  Document Consell 

orientador. Orientació professional i acadèmica. 

  

  

8a   

Taller «Ni monstres ni Barbies». SIAD. Consell Comarcal de la 

Noguera. En aquest taller es revisaran els paràmetres de la societat 

patriarcal i les seves conseqüències negatives en els 

comportaments i actituds dels adolescents. Es mostrarà i es 

reflexionarà sobre com els diferents agents socialitzadors 

influencien en els joves, i s’avançarà en la construcció de relacions 

d’igualtat, de respecte, de comunicació no-violenta i assertiva. En 

aquest taller es treballaran els conceptes de patriarcat, 

androcentrisme, estereotips i rols de gènere, discriminacions, 

masculinitats, feminitats, així com la construcció dels imaginaris 

socials a través dels agents socialitzadors, des de la perspectiva de 

gènere. 

  

  

  

9a 

  

Taller «Saps de què  va?» Fundació ANTISIDA. 

Taller participatiu, adequat a les característiques de cada 

grup/classe, on es fomenten les conductes saludables, treballant 

l’afectivitat, les sexualitats, drogues i les habilitats socials. 
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10a 

  

  

Xerrada d’orientació individualitzades.  Document Consell 

orientador. Orientació professional i acadèmica. 

  

  

11a   

Taller «La Berta i el Miquel van a la festa dels 10 anys de la seva 

graduació». SIAD. A través del futbol s’exposaran les desigualtats i 

discriminacions existents actualment al món laboral. Després en 

grup es reflexionarà sobre les creences sexistes que els i les 

alumnes sostenen al respecte, o sobre els requisits reals 

necessaris per a realitzar bé una feina. Per acabar es buscaran 

testimonis de persones que són exemples de professionals que han 

aconseguit notorietat pública realitzant feines típicament 

assignades al sexe contrari. 

  

  

12a 

  

Preparació activitats Viatge fi de curs. 

  

 13

a 

Resultats de l'avaluació. Promoció. Autoavaluació. Informes 

orientadors. 

  

 

 

1r BATXILLERAT  

SESSIONS ACTIVITATS AMB ELS ALUMNES 

1r TRIMESTRE 

  1a Inici de curs. Presentació. Horaris. Distribució optatives. 

2a Presentació normes de disciplina i funcionament intern del centre. 

Pla d’emergència. 

3a Explicació de les funcions del Delegat. Elecció Delegats. 

4a Taller de prevenció: Preserva’t. Educació antisida Lleida.(13/10) 

Tècniques d’estudis. Anàlisi i seguiment acadèmic. Reflexió. 

Preavaluació. 5a 
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6a Sessió informativa estudis de Grau universitaris : U de Vic (3/11) 

7a Les universitats catalanes. Els Graus. Informació ponderacions 

universitàries i notes tall. Les PAU. CFGS 

8a 

9a Xerrada Marató. 

10ª Oficina Jove: Taller hàbits de vida saludable. 

11a Sessió informativa estudis de Grau universitaris : URV (24/11) 

12a Preparació 1ª avaluació. 

2n TRIMESTRE 

  1a Sessions informatives universitats: UAB 

Taller informatiu de la UPC – ESEIAAT. (19 gener) 

Taller d’educació afectiva i sexualitat. Neus Planell. (26 gener) 

Introducció de TDR. Què és? 

Taller de formació: Educar les emocions. (2 de febrer) SIAD 

2a 

3a 

4a 

5a 

6a Taller de mobilitat segura i prevenció d’accidents. (9 febrer) Mossos 

Anàlisi i seguiment acadèmic. Reflexió sobre els resultats. 

7a 

8a Preparació de la visita al Saló d'Ensenyament . 

Visita al Saló de l’Ensenyament (18 març) 

Visita a la UPF 9a 
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10a Què és el TDR ? Consells, presa de decisió, part de la memòria 

escrita. 

11a Taller de formació: Activitats comarcals i Camps de treball a l’estiu 

12a Comentari del resultat de l'avaluació. Reflexions 

3r TRIMESTRE 

  1a Anàlisi i seguiment acadèmic. Tutories individuals. 

2a Anàlisi i seguiment acadèmic 

3a Sessió informativa estudis de Grau universitaris U. de Lleida 

Més Treball de recerca 

4a 

5a Sessions informatives: Universitat de Barcelona 

Tècniques de presa de decisions. 

6a 

7a Sessions informatives estudis de CFGS 

Taller de Motivació i Frustració (27 abril) SIAD Balaguer 

8a 

9a Planificació del segon curs de batxillerat. Orientacions. Opcions 

matèries. 

Resultats de l'avaluació 3r. trimestre. 

10ª Taller Oficina Jove: Risoteràpia. 

11a Preparació d’avaluació ordinària de Juny i extraordinària de 

Setembre. 
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2n BATXILLERAT  

SESSIONS ACTIVITATS AMB ELS ALUMNES 

1r TRIMESTRE 

  1a Inici de curs. Presentació. Horaris. Distribució optatives. 

2a Presentació de les normes de  funcionament del Centre                                                                   

Pla d’emergència. 

Revisió calendari TDR 

3a Explicació del sistema de promoció a 2n de Batxillerat. Funcions del 

Delegat. Elecció Delegats. Informació dates PAU i preparació 

preinscripció. Informació CFGS 

4a Seguiment de TDR. Seguiment alumnes amb matèries pendents de 

1r Batxillerat 

5a Prematrícula PAU. Informació sobre les proves. Notes tall. Taula de 

ponderacions 

6a Taller de relaxació. 13/10 

7a Pautes de presentació del TDR: Estructura, bibliografia... 

Taller d’habilitats de comunicació. 20/10 

8a 

9a Seguiment del TDR. Tècniques d’estudi i planificació del temps. 

10a Xerrada MARATO 

11a Resultats de l'avaluació. Seguiment de tutoria 

2n TRIMESTRE 

  1a Anàlisi i seguiment acadèmic. Reflexió sobre els resultats. 
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2a Taller ESEAIAT (26 de gener) 

Prematrícula PAU 

3a 

4a Taller de sexualitat i afectivitat. Neus Planell (2 de febrer) 

5a Xerrades de CFGS 

Informació premis TDR. Informació Premis extraordinaris de 

Batxillerat 
6a 

7a 

8a 

9a 

10a 

Sessions telemàtiques  per tal de revisar la informació de les 

diferents universitats/ Cicles formatius de Grau Superior. 

Jornada de Portes Obertes de la UDL. 4 de febrer 2022. 

Taller de reflexió : Com construir el meu perfil a les xarxes socials 

  Comentari del resultat de l'avaluació. Reflexions 

3r TRIMESTRE 

  1a Informació PAAU. Informació beques 

2a Visita al saló de l’Ensenyament. 

3a Prematrícula CFGS 

4a Taller educar en emocions II: motivació i frustració 

Preparació de l’acte de cloenda de batxillerat. Fotos Orles 

5a 

6a Calendari de final de curs: suficiència, represa de classes. 

7a Matrícula de selectivitat. 

8a Prematrícula universitària. 
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9ª Títol de Batxillerat 

10a Resultats de l'avaluació 3r. trimestre. Matèries pendents. Promoció 

 

 

EL PAT DES DE LES EMOCIONS 

Objectius  

 Revisar el PAT del centre i incloure l’educació emocional com a eix vertebrador. 

 Donar recursos als tutors/es per sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de 

l’educació emocional. 

 Facilitar les eines perquè els alumnes adquireixin un millor coneixement de les 

emocions, puguin gestionar-les i aprenguin a relacionar-se de manera positiva amb ells 

mateixos i amb els altres. 

 Proporcionar activitats per desenvolupar la capacitat per a prevenir i controlar l'estrès, 

l'ansietat i els estats depressius. 

  

Metodologia 

Les activitats plantejades per treballar les competències intrapersonals i interpersonals 
des del PAT s’estructuren en cinc blocs: 
 

 Competències intrapersonals (van dirigides a la pròpia persona): 
 
- Consciència emocional 
- Regulació emocional 
- Autonomia emocional 

  
Competències interpersonals (van dirigides a la resta): 
 
- Habilitats socioemocionals 
- Habilitats de vida i benestar 

 

- La metodologia emprada és activa i participativa.  L’expressió oral i el debat a l’aula 
són eines indispensables  per  transmetre estats d’ànim, emocions, coneixements, 
vivències i impressions. 

- Es proposa una fitxa per a cada activitat que inclou: nom, objectius, procediment per al 
desenvolupament de l'activitat, recursos necessaris per portar-la a terme, durada i  
orientacions per al tutor/a. 

- A més de la fitxa d’activitat, a vegades, s’inclou una fitxa per a l’alumnat. 
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ANNEX VII : PLA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT 
 

Introducció 

Sempre que es comença un nou curs apareixen noves expectatives, inquietuds, 

interrogants, il·lusions......, ningú no queda exclòs de les novetats de l’inici: alumnes, 

pares, mares i professorat. Tot aquest món de novetats requereix que des del centre 

es doni una atenció especial a tots aquells elements que hi estan implicats per tal que 

tots s’integrin en la nova dinàmica de l’institut. 

Aquest pas que sovint implica un canvi de centre, de companys i companyes, de 

professorat i, a vegades, fins i tot de població, és un dels moments més complexos 

psicoafectivament parlant de tota l’escolaritat. 

Aquest document ha de servir per a l’acollida de tot l’alumnat del centre, encara que 

posarem un èmfasi especial en aquell que necessita d’una atenció singular: alumnat 

amb necessitats educatives especials o en situacions especials i l’alumnat nouvingut al 

sistema educatiu de Catalunya. També servirà per a l’acollida de les famílies dels 

nostres alumnes, del professorat que arriba nou al centre i dels col·laboradors externs: 

assessors LIC, psicòlegs de l’EAP, assistents socials, traductors i mediadors… 

El nostre centre, l’INS Ciutat de Balaguer, rep alumnat de primer curs, preferentment, 

de l’escola Gaspar de Portolà, de l’escola La Noguera, de l’escola Àngel Guimerà i 

l’escola Montroig 

Aquest pla d’acollida té com a finalitat esdevenir un conjunt de protocols, que permeti 

formular rutines i automatismes en aquelles accions que han de permetre que tot 

l’alumnat i professorat pugui incorporar-se, en condicions òptimes i sense problemes, a 

l’estructura i funcionament del centre.  

Els objectius generals prioritaris d’aquest pla d’acollida són:  

• Aconseguir que l’alumnat nou comprengui el funcionament del centre i s’hi adapti 

juntament amb els companys i professors.  

• Aconseguir un seguit d’estratègies que permetin assumir tota la diversitat del centre i 

tractar-la de la forma més efectiva que ens permetin els recursos disponibles.  

• Assegurar-los una bona escolarització, adreçada a assolir el seu èxit, escolar.  

• Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural amb alumnes 

procedents d’altres països.  

Els objectius específics d’aquest pla per a l’alumnat de nacionalitat estrangera són:  

• El domini oral i escrit de la llengua de l’institut.  

• L’accés al mateix currículum que segueix la resta de l’alumnat, ja sigui de forma 

adaptada.  

• L’assoliment d’una progressiva autonomia personal dins de l’àmbit escolar i social.  
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• Assegurar una acollida efectiva i global.  

Per facilitar l’assoliment d’aquest objectius es procurarà:  

• Una diagnosi de les necessitats educatives de cada alumne o alumna.  

• Una atenció a les necessitats educatives personals, mitjançant els ajuts individuals o 

col·lectius o l’adaptació del currículum, quan calgui.  

El moment de la incorporació de l’alumnat al centre és l’objecte d’atenció prioritària 

d’aquestes actuacions d’acollida, ja que és quan se li ha de facilitar totes les eines que 

li permetin una integració efectiva a la dinàmica de l’institut i al seu grup de relació. La 

qualitat de la informació que ha de rebre l’alumnat, i la seva família, en aquest moment 

és molt important per a la seva relació posterior amb el centre i el bon 

desenvolupament del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, objectiu últim 

del sistema educatiu i raó de ser del nostre institut.  

El Pla d’acollida ha de ser coherent amb el Projecte educatiu de centre (PEC), les 

normes de funcionament de centre (NOFC), el Projecte curricular de centre (PCC), el 

Projecte lingüístic de centre (PLC) i el Pla d’acció tutorial (PAT). De fet, és la relació 

del conjunt de pràctiques que preveuen aquests documents de centre, adreçades a la 

integració i acollida de l’alumnat que ingressa al centre i a les seves famílies.  

 

1.- Acollida de l’alumnat  

A grans trets, hi ha dues possibilitats d’incorporació al centre:  

- Alumnat que hi accedeix a principi de curs (setembre), procedent dels centres 

de primària, o d’altres centres, per desplaçaments familiars, o per canvis de 

centre.  

- Alumnat que hi accedeix individualment, després d’haver-se iniciat el curs 

escolar.  

1.1.- Alumnat que s’incorpora al centre a principi de curs.  

En aquest bloc, encara podem establir dues tipologies d’alumnat nou:  

- Els que provenen de centres de primària del nostre entorn i que s’hi 

incorporen a primer curs.  

- Els que arriben al centre, individualment, independentment del curs. 
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1.1.1.- Alumnat que s’incorpora a primer, provinent de centres adscrits del nostre 

entorn  

ACCIONS  RESPONSABLES  

Concertació del procés de traspàs 

d’alumnat.  

Equip directiu 

Informació als centres de primària sobre el 

nostre institut. 

Se’ls ha d’informar de les característiques i 

possibilitats del nostre centre.  

Direcció, Coordinació pedagògica o Cap 

d’estudis.  

Jornades de Portes Obertes per a les 

escoles públiques de primària  

Alumnat del centre , direcció, TIS 

Preinscripció.  

S’ha de lliurar a la família el document amb 

la documentació necessària per a la 

preinscripció i del procés de matriculació.  

Cal que els quedi clara la data per fer els 

tràmits. 

PAS de consergeria i secretaria.  

Traspàs d’informació i documentació de 

l’alumnat nou al nostre centre.  

Reunió al juny per escoles on es traspassa 

la informació acadèmica, personal ...dels 

alumnes de 6è. 

Tutors de 6è, departament d’orientació, 

EAP, coordinadora pedagògica, 

coordinadora d’ESO.  

Reunió de pares i mares al juny per donar a 

conèixer el Projecte educatiu del centre 

Direcció 

Distribució de l’alumnat nou per cursos.  Coordinació d’ESO, Equips pedagògics de 

cada curs i coordinadora pedagògica. 

Presentació del curs a l’alumnat.  

Se’ls ha d’informar de les normes de 

funcionament del centre, de les 

característiques del curs a què accedeixen i 

de les possibilitats de continuïtat dels seus 

estudis actuals.  

Se’ls presenta el seu professorat, la seva 

tutoria i el calendari escolar del curs.  

Direcció,  tutories.  
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Se’ls lliura l’horari del curs.  

S’acabarà la presentació quan se’ls 

ensenyarà els espais del centre que els 

corresponen, així com els d’ús comunitari a 

què tenen accés.  

 

1.1.2.- Alumnat que s’incorpora al centre a principi de curs  

ACCIONS  RESPONSABLES  

Distribució de l’alumnat nou per cursos a partir 

de l’expedient acadèmic de l’alumne.  

Coordinadora pedagògica, departament 

d’orientació. 

Presentació del curs a l’alumnat.  

Se’ls ha d’informar de les normes de 

funcionament del centre, de les característiques 

del curs a què accedeixen i de les possibilitats 

de continuïtat dels seus estudis actuals.  

Se’ls presenta el seu professorat, la seva tutoria 

i el calendari escolar del curs.  

Se’ls lliura l’horari del curs.  

S’acabarà la presentació quan se’ls ensenyarà 

els espais del centre que els corresponen, així 

com els d’ús comunitari a què tenen accés.  

Direcció, professorat de l’Equip docent i 

tutories.  

 

1.2.- Alumnat que s’incorpora al centre, individualment, durant el curs escolar  

 

ACCIONS  RESPONSABLES  

Concertació de la visita.  

Se’ls informa de la disponibilitat de places 

al nivell sol·licitat, de la documentació 

necessària per al procés de matriculació i 

de la data de l’entrevista amb la direcció. 

Haurà de passar per la comissió de 

matriculació - especialment si és un alumne 

de NEE-(segons l’acord establert entre els 

centres de Balaguer i la Inspecció) 

És rebut per consergeria, atès pel PAS de 

secretaria, que els informarà si hi ha places i 

concertarà una entrevista amb la Direcció, 

Coordinació pedagògica o Cap d’estudis.  

Assignació d’un nivell i un grup.  Coordinació pedagògica . 
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Entrevista amb la família.  

Se’ls ha d’informar de les característiques, 

possibilitats del nostre centre, de les 

normes de funcionament, del curs i grup de 

l’alumne, de la tutoria i de l’horari d’atenció 

als pares . També cal que se’ls informi del 

dia d’incorporació de l’alumne al centre i del 

material que necessitarà.  

Coordinació pedagògica, departament 

d’orientació. 

Recollida de la documentació acadèmica.  Secretaria o PAS de secretaria.  

Rebuda de l’alumne.  

Se l’informa de les característiques, 

possibilitats i normes de funcionament del 

nostre centre.  

També se li lliurarà l’horari i se li 

ensenyaran els espais del centre que li 

corresponen, així com els d’ús comunitari a 

què té accés.  

Si és de 4t d’ESO o de batxillerat, s’ha de 

fer la tria de matèries optatives.  

Orientadores, Coordinació pedagògica  

tutor/a de grup.  

Acompanyament i presentació del seu grup 

a la seva aula.  

Serà presentat als seus companys i 

companyes de classe.  

Tutoria  

 

1.3.- Distribució de l’alumnat a 1r d’ESO  

El nostre centre, en principi, distribueix els cursos per nivell acadèmic per tal de poder 

atendre millor tota la diversitat. La distribució dels grups-classe  es fa, sobretot, a partir 

de la informació i les orientacions que ens lliuren els centres de primària en el traspàs 

d’informació i documentació. Per facilitar aquesta feina cal que ens lliurin, a banda dels 

resultats de les diagnòstiques de primària, un informe de cada alumne/a amb la 

valoració de les habilitats i necessitats de cadascun/a relativa a les diferents àrees del 

currículum que ha cursat, complementat, si cal i es consideren rellevants, per 

observacions complementàries de caràcter convivencial o socioeconòmiques.  

1.4.- Assignació de curs i grup a l’alumnat que no s’incorpora a 1r d’ESO o que 

s’hi incorpora durant el curs: 

 -  Segons l’edat de l’alumne/a.  
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- Segons les dades que apareixen al seu informe acadèmic: últim curs aprovat, 

o en cas que no portin informe acadèmic, segons la informació que en dona la 

família. 

2.- Acollida d’alumnat amb necessitats educatives especials o en situacions 

especials  

En aquest apartat es tractarà l’alumnat amb necessitats educatives especials, degudes 

a un ritme d’aprenentatge més lent que el de la resta dels seus companys i companyes 

de nivell. 

2.1.- Acollida d’alumnat amb necessitats educatives especials  

Segueixen el procés ordinari pel que fa als tràmits, terminis de preinscripció i 

matriculació i traspassos d’informació.  

 

ACCIONS  RESPONSABLES  

Si són alumnes que ja porten un dictamen 

des dels estudis de primària, se’ls aplicarà 

mesures intensives coherents amb les que 

ja havia seguit a l’etapa anterior i, en cas 

de dictamen greu, com a mesura de reforç 

rebran algunes hores l’atenció de la SIEI. 

Coordinació pedagògica, Tutoria, EAP,  

Psicopedagoga de la SIEI. 

Si no té fet un dictamen, però es detecta 

que té dificultats per seguir el seu 

aprenentatge es podran decidir mesures i 

suports addicionals.  

 

Coordinació pedagògica, departament 

d’orientació  i els serveis educatius que 

corresponguin, segons les necessitats 

(CREDA...)  

Reunió amb la família 

S’ha d’informar de les característiques del 

PI  amb les mesures i es suports que 

afectaran el seu fill o filla 

Departament d’orientació, Coordinació 

pedagògica 

Assignació d’un curs i un grup.  Coordinació pedagògica i departament 

d’orientació. 

Entrevista amb la família.  

Se’ls ha d’informar de les característiques 

de l’adaptació o diversificació del 

currículum que afectarà el seu fill o filla.  

Tutoria i EAP. 

Informació al professorat del curs de les 

mesures acordades que puguin afectar 

l’assoliment de les competències, com 

Coordinació pedagògica, departament 

d’orientació i Tutoria.  
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també, dels tractaments especials i de les 

alteracions del ritme d’assistència al grup 

ordinari. 

 

3.- Acollida d’alumnat nouvingut al sistema educatiu de Catalunya 

Es tracta de tot aquell alumnat que prové de fora del sistema educatiu català i que, per 

poder integrar-s’hi, necessitarà d’un període, el més breu possible, que li permeti 

adaptar-se de la millor manera al centre. La principal línia d’actuació és l’actualització 

lingüística, però això no vol dir que en les adaptacions que haurem de fer al seu 

currículum no hi hagi de constar aspectes d’altres matèries. 

Creiem que quan un noi/a d’aquests s’incorpora al nostre Institut hem de tenir en 

compte que : 

a. Desconeix el nostre medi escolar, amb els corresponents codis, normes i 

valors.  

b. Desconeix la llengua d'aprenentatge del centre.  

c. Hi ha risc de marginació doble: etnicocultural i socioeconòmica amb les 

consegüents repercussions que poden fomentar una baixa autoestima.  

d. Desconeix del vocabulari bàsic específic de les diferents àrees.  

e. Hi ha interferències lingüístiques derivades de la seva pròpia situació.  

f. Hi ha hagut algun cas de no escolaritat o escolaritat incompleta en el seu país 

d'origen.  

g. Hi ha un desequilibri, des dels nostres propis criteris d'avaluació, entre el nivell 

d'aprenentatge escolar i el nivell maduratiu de l'alumne/a.  

Per tant les premisses a tenir en compte amb l’alumnat nouvingut i el d’incorporació 

tardana han d’ésser: 

a. Tenir cura de la informació que rebem i donem i assegurar-nos que els canals 

de comunicació amb ells i elles, amb la família i amb el professorat siguin prou 

clars.  

b. Aplicar una bateria d'avaluació inicial per ubicar l'alumne/a al curs adequat i 

informar el professorat de les mancances curriculars, cosa que permetrà fer 

una adequació curricular dins de l’aula per part del professorat que imparteixi la 

matèria.  

c. Utilitzar, si s'escau, un traductor (de vegades ens poden ajudar alumnat ja 

integrat al nostre centre com ens ha passat en alguns casos de marroquins, 

xinesos i d’alguns romanesos).  

d. Conèixer les característiques del seu país d'origen: llengües, trets culturals 

diferencials. 

Un dels aspectes a tenir especialment en compte en l’alumnat nouvingut, 

independentment del seu origen geogràfic o lingüístic, és l’assignació de nivell que, a 

partir d’una prova de nivell inicial, farem tot considerant criteris de:  



Projecte Educatiu de Centre                                             INS CIUTAT DE BALAGUER 

126 
 

- Edat cronològica i nivell corresponent.  

- Nivell de coneixements i escolarització prèvia  

Si, a més a més, es tracta d’alumnat amb escolarització prèvia deficient o nul·la, 

haurem d’incrementar l’atenció d’aquest alumnat amb tasques que van des de 

l’alfabetització fins a l’adquisició dels coneixements i habilitats bàsiques en les 

matèries de matemàtiques i l’àmbit tecnocientífic. Aquests alumnes aniran més hores a 

l’Aula d’acollida, tindran hores de suport o d’atenció individualitzada i, si és necessari i 

possible, seran atesos en grups de necessitats educatives especials. 

Consideracions generals de l’equip docent:  

a. Parlar al nouvingut en català.  

b. Parlar-li directament.  

c. Parlar a poc a poc amb frases curtes i ben estructurades.  

d. Reforçar la informació bàsica amb codis verbals, gestuals i imatges. 

e. Facilitar la seva participació al grup classe el més aviat possible. 

f. Demostrar comprensió i reforçament positiu vers l’intent de comunicació i fer-se 

entendre. 

g. Donar temps per a interioritzar l’aprenentatge de la nova llengua. 

2. Acollida de les famílies de l’alumnat 

Les famílies poden visitar el centre, concertant una visita.  

Al juny es farà una reunió amb les famílies de l’ alumnat que començarà 1r d’ESO on 

se’ls informarà del funcionament del centre i del projecte educatiu de centre. 

La relació entre la família de l’ alumne/a i el centre ha de ser molt estreta. Es 

canalitzarà a través del tutor/a mitjançant reunions generals i individuals per a tractar 

assumptes generals o personals de l’ alumne/a en qualsevol moment del curs. 

La direcció del centre procura rebre el pares i mares durant el mateix dia que sol·liciten 

una visita. 

 A començament de curs, un cop feta la preavaluació, les famílies dels alumnes seran 

convocades per tal de complementar i contrastar les dades recollides, i també per 

poder informar dels aspectes relatius a l’organització i funcionament del centre i aclarir 

les qüestions o dubtes plantejats per  les famílies de l’alumnat. Es farà una presentació 

general per part dels tutors/es dels seus fills i filles a les classes respectives on se’ls 

informarà d’aspectes relatius al curs. 

A banda de la reunió general durant les primeres setmanes de curs hi ha entrevistes 

amb tots els pares i mares per tal de signar la carta de compromís en el cas de 

l’alumnat nou i les addendes de cada curs per a la resta. 

Durant el segon trimestre es valorarà l’evolució de l’alumnat en les diferents 

matèries(visites concertades pels tutors/es).  
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El darrer trimestre es valorarà la previsió del desenllaç del curs i les possibilitats que 

s’ofereixen (visites concertades pels tutors/es).  

En l’alumnat de batxillerat, llevat dels casos que es cregui convenient, es faran dues 

entrevistes com a mínim, a banda de la reunió general de començament de curs. 

Aquestes reunions seran convocades oportunament. Per altra part, la família podrà 

sol·licitar qualsevol entrevista amb el/a tutor/a o direcció en l’ horari fixat a tal efecte. 

En l’entrevista amb les famílies de l’alumnat que s’incorpora individualment al llarg del 

curs, se’ls ha d’informar de les característiques i possibilitats del nostre centre, de les 

normes de funcionament, del curs i grup de l’alumne/a, de la tutoria i de l’horari 

d’atenció als pares i mares. També cal que se’ls informi del dia d’incorporació de 

l’alumne/a al centre, del material que necessitarà i dels terminis per presentar la 

documentació de matriculació. 

Pel que fa a l’alumnat nouvingut, el primer contacte que té la família amb l’Institut serà 

en el moment de formalitzar la preinscripció o la matrícula. És imprescindible que des 

de la persona de la secretaria i direcció mostrin una actitud acollidora i oberta. Es 

recolliran les dades bàsiques de l’alumne/a i la documentació que portin i es 

concertarà una entrevista familiar per a poder formalitzar la matrícula i realitzar les 

primeres actuacions. Se’ls explicarà i se’ls donarà per escrit la documentació que 

necessitaran per a formalitzar aquesta matrícula. Si s’escau es consultarà als serveis 

socials pel que puguin fer a la documentació no presentada. 

Una vegada matriculats, les famílies d’alumnat nouvingut juntament amb els seus fills i 

filles tindran una entrevista amb el tutor o tutora de l’Aula d’acollida que els explicarà 

les normes de funcionament del centre, què és i què es fa a l’aula d’acollida, els 

donarà l’horari del curs i de l’aula d’acollida, els dirà què han de portar, quins llibres 

necessiten, els ensenyarà el centre i els presentarà el/la tutor/a del grup-classe. Si és 

necessari, se sol·licitarà la presència d’un traductor. 

 

3. Acollida del professorat nou 

Els professors i professores nous que arriben al centre a començament de curs són 

rebuts per la directora el primer dia de curs i els  informa del funcionament del centre i 

els ensenya les instal·lacions. La cap d’estudis explica l’horari i altres informacions 

escaients com el programa de gestió de faltes Ieduca, Moodle del centre, etc. i es 

presenta el professorat nou a la resta de companys/es. Durant la primera setmana de 

setembre es fan les reunions d’equip docent on s’informa oportunament, també al 

professorat nouvingut, de tot el que han de saber i d’on poden trobar la informació per 

al curs. 

El professorat que arriba durant el curs és rebuts per la cap d’estudis/ directora que els 

explica les normes i el funcionament del centre i els ensenya les instal·lacions. 
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4. Acollida als col·laboradors externs 

A començament de curs cada col·laborador extern parla amb un membre de l’equip 

directiu segons l’àmbit que li pertoca. 

L’EAP: coordinadora pedagògica. 

LIC: Directora i Coordinador LIC. 

Assistent social: Cap d’estudis. 

Traductor: Coordinadora LIC i Tutora de l’aula d’acollida. 

Promotor gitano: Directora, TIS 

Durant el curs aquests col·laboradors es van trobant amb els membres de l’equip 

directiu. A més a més, l’assistent social es va trobant cada setmana amb la cap 

d’estudis, el tutor de l’aula d’acollida i amb els tutors que ho sol·licitin. 
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ANNEX VIII:  MEDIACIÓ ESCOLAR 
 

Des del curs 2019-20 aquest projecte de mediació es va veure ampliat amb les 

actuacions del programa #aquiproubullying que desplega tant accions de mediació, 

com de “guaites” per tal de poder denunciar accions susceptibles de ser d’assetjament 

escolar i donar eines per evitar-les. 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes. És la intervenció no 

obligatòria d’una tercera persona que ajuda els membres de la comunitat escolar 

confrontats a resoldre els seus problemes. Es basa en el principi “ningú no hi perd, 

tothom hi guanya”. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Objectius 

Objectiu 1: Desenvolupar una estratègia pacificadora basada en el diàleg i el respecte 

entre la comunitat escolar, tot aprenent a solucionar conflictes per mitjà de decisions 

que els involucrin directament. 

Objectiu 2: Reduir el nombre d’incidents entre els membres de la comunitat educativa, 

creant en el centre un ambient més relaxat i productiu, tot reduint el nombre de 

sancions i expulsions. 

Objectiu 3: Desenvolupar actituds cooperatives en el tractament dels conflictes en 

buscar junts solucions satisfactòries per ambdues parts. 

Objectiu 4: Ajudar a reconèixer i valorar els sentiments, interessos, necessitats i 

valors propis dels altres. 

Objectiu 5: Crear la figura del mediador/mediadora que permeti formalitzar una eina 

més a l’hora de resoldre conflictes, sense la necessitat  que tots els casos passin per 

l’equip directiu o la comissió de convivència, oferint altres vies de solució. 

Objectiu 6: Potenciar el lideratge positiu. 

Objectiu 7: Desenvolupar la capacitat de diàleg i la millora de les habilitats 

comunicatives, sobretot l’escolta activa. 

 

Aspectes a desenvolupar 

Per assolir els objectius ens plantegem desenvolupar les següents accions: 

1. Plantejar la mediació per a conflictes entre alumnes que no revesteixin una gravetat 

extrema i no precisin d’una actuació immediata. 

2. Constituir un equip mediador, format per representants dels alumnes, del 

professorat, Caldrà iniciar a les tutories la tasca de promoció de la mediació, així com 
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buscar possibles candidats a ser mediadors. Aquest equip mediador es constitueix en 

equip de millora, amb l’objectiu de fer el seguiment i l’avaluació del projecte. 

3. Elaboració de tríptics i altres materials que serveixin per fer difusió del programa de 

mediació escolar. 

4. Establir horaris de formació i actuació (guàrdies de mediació), determinar un lloc i la 

manera en què es donarà a conèixer la figura i els procediments a seguir.  

5. Elaboració d’un full de registre d’actes de mediació. 

6. A final de cada trimestre s’avalua en quants conflictes s’ha intervingut, i quants d’ells 

s’han resolt de manera satisfactòria per a tots els implicats. 

7. Per donar suport legal a la mediació escolar, aquesta està inclosa en les NOFC. 

Integració en el currículum 

La convivència i la mediació per a la resolució de conflictes s’inclouen en els  plans 

d’acció tutorial de l’ESO i de batxillerat, com ja s’està fent amb tot el tema de les  

habilitats socials. 

Alumnat participant 

La mediació afecta a tots els grups del centre: tots els nivells de l’ESO, 1r i 2n de 
batxillerat. 

A més, es pretén que s’integrin representants dels alumnes dins del grup de mediació, 
per desenvolupar el projecte. 

 

 Criteris i indicadors d’avaluació 

Objectiu 1: Desenvolupar una estratègia pacificadora basada en el diàleg i el 

respecte entre la comunitat escolar, tot aprenent a solucionar conflictes per 

mitjà de decisions que els involucrin directament. 

Indicador 1.1: Dedicar hores de tutoria a la sensibilització en mediació. 

Dedicar a la mediació com a mínim dues tutories per cada grup/classe a cada curs 

escolar i etapa educativa. 

Objectiu 2: Reduir el nombre d’incidents entre els membres de la comunitat 

educativa, creant en el centre un ambient més relaxat i productiu, tot reduint el 

nombre de sancions i expulsions mitjançant el reconeixement i valoració dels 

sentiments, interessos, necessitats i valors propis dels altres. 

Indicador 2.1: nombre d’incidents atesos per la comissió de mediació. 

Que un 50% dels conflictes del centre siguin tractats a mediació. 

 



Projecte Educatiu de Centre                                             INS CIUTAT DE BALAGUER 

131 
 

Objectiu 3: Desenvolupar actituds cooperatives en el tractament dels conflictes, 

buscar junts solucions satisfactòries per ambdues parts, tot potenciant el 

lideratge positiu i desenvolupant la capacitat de diàleg i de millora de les 

activitats comunicatives. . 

Indicador 3.1: Resolució positiva dels conflictes. 

Que es resolguin de manera positiva com a mínim el 80% dels casos atesos per 

mediació. 

Objectiu 4: Crear la figura del mediador/mediadora que permeti formalitzar una 

eina més a l’hora de resoldre conflictes, sense la necessitat que segons quins 

casos passin per l’equip directiu o la comissió de convivència, oferint altres vies 

de solució. 

Indicador 4.1: Enquesta de satisfacció per atorgar al mediador l’autoritat moral per a 

exercir la seva tasca  
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ADDENDA: ALINEACIÓ AMB EL PROGRAMA PROA+ 
 

El Pla d’actuació PROA+  de l’institut Ciutat de Balaguer s’emmarca dins la Resolució  

EDU/1931/2022 del Departament d’Educació, de 17 de juny, per la qual es regula el 

desplegament del Programa de cooperació territorial per a l’orientació, l’avenç i 

l’enriquiment educatiu PROA+ del MEFP a Catalunya durant els cursos 2021-22, 

2022-23 i 2023-24. 

És molt important pal·liar els efectes negatius a nivell educatiu i emocional que ha patit 

tot l’alumnat, especialment el més vulnerable d’entorns socioeconòmicament 

desfavorables, arran de la pandèmia de la COVID-19 i donar resposta a les seves 

necessitats perquè puguin avançar a nivell cognitiu i emocional. L’institut Ciutat de 

Balaguer ha signat l’acord de corresponsabilitat amb l’administració per poder rebre els 

recursos econòmics i implementar algunes mesures que puguin ajudar a millorar les 

condicions educatives de tot l’alumnat i les seves famílies, posant el focus en aquells 

alumnes i famílies que més ho necessiten. 

S’ha constituït una comissió per desenvolupar el present Pla, que es reuneix 

periòdicament al llarg del curs per fer el seu seguiment (grau d’aplicació, qualitat 

d’execució, grau d’impacte) i avaluar el seu procés. Des del centre es fa el 

desplegament de les activitats palanca que se seleccionen sempre amb la intenció de 

poder donar el màxim d’oportunitats d’èxit al nostre alumnat i a les seves famílies.  

Les diferents activitats palanca extretes del catàleg d’activitats PROA+ que es 

desenvolupen al nostre centre tenen en compte els objectius recollits al PEC i  a tots 

els document del centre. Els objectius del PEC i les diferents estratègies per 

aconseguir-los queden alineats amb els objectius PROA+ tal com recull la taula 

adjunta. 
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     OBJECTIUS PROA + 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

  

    Incrementar els 
resultats escolars 

d'aprenentatge 
cognitius i 

socioemocionals    

Reduir la repetició    Reduir alumnat amb 
dificultats per a 
l'aprenentatge    

Reduir l'absentisme 
escolar, i millorar les 

fases del procés 
d'aprenentatge    

Aconseguir i 
mantenir un bon 
clima en el centre 

educatiu    

Aconseguir i mantenir 
un bon nivell de 

satisfacció d'aprendre 
i ensenyar    

Aconseguir i mantenir 
expectatives positives 
del professorat  sobre 

tot l'alumnat    

Avançar cap a una 
escola inclusiva i 
sense segregació 

interna    
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Potenciar un ensenyament actiu 
en el qual es desenvolupin la 

iniciativa i la creativitat. 

  Potenciar un ensenyament 
actiu en el qual es 

desenvolupin la iniciativa i la 
creativitat. 

Potenciar un ensenyament actiu 
en el qual es desenvolupin la 

iniciativa i la creativitat. 

Potenciar un ensenyament 
actiu en el qual es 

desenvolupin la iniciativa i la 
creativitat. 

Potenciar un ensenyament actiu 
en el qual es desenvolupin la 

iniciativa i la creativitat. 

Potenciar un ensenyament 
actiu en el qual es 

desenvolupin la iniciativa i la 
creativitat. 

  

Fomentar una educació per tal 
que l'alumnat pugui actuar com 

a ciutadans actius i 
participatius. 

      Fomentar una educació per 
tal que l'alumnat pugui 
actuar com a ciutadans 

actius i participatius. 

Fomentar una educació per tal 
que l'alumnat pugui actuar com 

a ciutadans actius i 
participatius. 

  Fomentar una educació 
per tal que l'alumnat pugui 

actuar com a ciutadans 
actius i participatius. 

Cercar els recursos materials, 
humans i organitzatius per tal 

que els alumnes puguin assolir 
els objectius proposats. 

Cercar els recursos materials, 
humans i organitzatius per tal que 

els alumnes puguin assolir els 
objectius proposats. 

Cercar els recursos materials, 
humans i organitzatius per tal 

que els alumnes puguin assolir 
els objectius proposats. 

Cercar els recursos materials, 
humans i organitzatius per tal 

que els alumnes puguin assolir 
els objectius proposats. 

Cercar els recursos 
materials, humans i 

organitzatius per tal que els 
alumnes puguin assolir els 

objectius proposats. 

Cercar els recursos materials, 
humans i organitzatius per tal 

que els alumnes puguin assolir 
els objectius proposats. 

  Cercar els recursos 
materials, humans i 

organitzatius per tal que 
els alumnes puguin assolir 

els objectius proposats. 

Portar a terme intervencions 
complementàries que 

compensin les dificultats de 
l'alumnat per assolir les 
competències de l'etapa 

obligatòria i postobligatòria. 

Portar a terme intervencions 
complementàries que compensin 

les dificultats de l'alumnat per 
assolir les competències de 

l'etapa obligatòria i postobligatòria. 

Portar a terme intervencions 
complementàries que 

compensin les dificultats de 
l'alumnat per assolir les 
competències de l'etapa 

obligatòria i postobligatòria. 

Portar a terme intervencions 
complementàries que 

compensin les dificultats de 
l'alumnat per assolir les 
competències de l'etapa 

obligatòria i postobligatòria. 

  Portar a terme intervencions 
complementàries que 

compensin les dificultats de 
l'alumnat per assolir les 
competències de l'etapa 

obligatòria i postobligatòria. 

Portar a terme intervencions 
complementàries que 

compensin les dificultats de 
l'alumnat per assolir les 
competències de l'etapa 

obligatòria i postobligatòria. 

Portar a terme 
intervencions 

complementàries que 
compensin les dificultats 

de l'alumnat per assolir les 
competències de l'etapa 

obligatòria i 
postobligatòria. 

Portar a terme intervencions 
complementàries que potenciïn 
la formació de l'alumnat, per tal 

que tinguin la preparació 
adequada en els seus estudis 

postobligatoris. 

  Portar a terme intervencions 
complementàries que potenciïn 
la formació de l'alumnat, per tal 

que tinguin la preparació 
adequada en els seus estudis 

postobligatoris. 

    Portar a terme intervencions 
complementàries que potenciïn 
la formació de l'alumnat, per tal 

que tinguin la preparació 
adequada en els seus estudis 

postobligatoris. 

Portar a terme intervencions 
complementàries que potenciïn 
la formació de l'alumnat, per tal 

que tinguin la preparació 
adequada en els seus estudis 

postobligatoris. 
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Capacitar els alumnes en el 
coneixement i utilització de 

tècniques de treball intel.lectual 
perquè, de forma progressiva, 
puguin aprendre cada vegada 

més de manera autònoma. 

  Capacitar els alumnes en el 
coneixement i utilització de 

tècniques de treball intel.lectual 
perquè, de forma progressiva, 
puguin aprendre cada vegada 

més de manera autònoma. 

Capacitar els alumnes en el 
coneixement i utilització de 

tècniques de treball intel.lectual 
perquè, de forma progressiva, 
puguin aprendre cada vegada 

més de manera autònoma. 

  Capacitar els alumnes en el 
coneixement i utilització de 

tècniques de treball intel.lectual 
perquè, de forma progressiva, 
puguin aprendre cada vegada 

més de manera autònoma. 

Capacitar els alumnes en el 
coneixement i utilització de 

tècniques de treball intel.lectual 
perquè, de forma progressiva, 
puguin aprendre cada vegada 

més de manera autònoma. 

  

Potenciar el treball coordinat del 
professorat mitjançant l'activitat 
dels equips de tutors/tutores, 

equips docents i departaments. 

Potenciar el treball coordinat del 
professorat mitjançant l'activitat 
dels equips de tutors/tutores, 

equips docents i departaments. 

Potenciar el treball coordinat 
del professorat mitjançant 
l'activitat dels equips de 

tutors/tutores, equips docents i 
departaments. 

Potenciar el treball coordinat del 
professorat mitjançant l'activitat 
dels equips de tutors/tutores, 

equips docents i departaments. 

Potenciar el treball coordinat 
del professorat mitjançant 
l'activitat dels equips de 

tutors/tutores, equips 
docents i departaments. 

Potenciar el treball coordinat del 
professorat mitjançant l'activitat 
dels equips de tutors/tutores, 

equips docents i departaments. 

Potenciar el treball coordinat 
del professorat mitjançant 
l'activitat dels equips de 

tutors/tutores, equips docents i 
departaments. 

  

Vetllar perquè la falta de 
recursos econòmics no 

impedeixi que l'alumnat realitzi 
les activitats programades pel 

centre. 

    Vetllar perquè la falta de 
recursos econòmics no 

impedeixi que l'alumnat realitzi 
les activitats programades pel 

centre. 

Vetllar perquè la falta de 
recursos econòmics no 
impedeixi que l'alumnat 

realitzi les activitats 
programades pel centre. 

Vetllar perquè la falta de 
recursos econòmics no 

impedeixi que l'alumnat realitzi 
les activitats programades pel 

centre. 

  Vetllar perquè la falta de 
recursos econòmics no 
impedeixi que l'alumnat 

realitzi les activitats 
programades pel centre. 

Fomentar aquelles activitats 
que contribueixin a la formació 

integral de tot l'alumnat. 

      Fomentar aquelles activitats 
que contribueixin a la 

formació integral de tot 
l'alumnat. 

Fomentar aquelles activitats 
que contribueixin a la formació 

integral de tot l'alumnat. 

  Fomentar aquelles 
activitats que contribueixin 
a la formació integral de 

tot l'alumnat. 
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Afavorir l'assoliment de criteris 
propis i la capacitat de prendre 
decisions que permetin 
assumir-ne les conseqüències. 

      Afavorir l'assoliment de 
criteris propis i la capacitat 
de prendre decisions que 
permetin assumir-ne les 
conseqüències. 

Afavorir l'assoliment de criteris 
propis i la capacitat de prendre 
decisions que permetin 
assumir-ne les conseqüències. 

    

Fugir de l'autoritarisme establint 
unes normes de disciplina i 
convivència raonades i 
raonables que siguin assumides 
per tota la comunitat educativa. 

      Fugir de l'autoritarisme 
establint unes normes de 
disciplina i convivència 
raonades i raonables que 
siguin assumides per tota la 
comunitat educativa. 

    Fugir de l'autoritarisme 
establint unes normes de 
disciplina i convivència 
raonades i raonables que 
siguin assumides per tota 
la comunitat educativa. 

Vetllar perquè el llenguatge i els 
materials utilitzats no siguin 
discriminatoris per a ningú. 

      Vetllar perquè el llenguatge i 
els materials utilitzats no 
siguin discriminatoris per a 
ningú. 

Vetllar perquè el llenguatge i els 
materials utilitzats no siguin 
discriminatoris per a ningú. 

  Vetllar perquè el 
llenguatge i els materials 
utilitzats no siguin 
discriminatoris per a 
ningú. 

Emprar el diàleg per a resoldre 
conflictes i adoptar una actitud 
que tendeixi al benestar comú. 

    Emprar el diàleg per a resoldre 
conflictes i adoptar una actitud 
que tendeixi al benestar comú. 

Emprar el diàleg per a 
resoldre conflictes i adoptar 
una actitud que tendeixi al 
benestar comú. 

    Emprar el diàleg per a 
resoldre conflictes i 
adoptar una actitud que 
tendeixi al benestar comú. 

Afavorir la relació i la 
participació de nois i noies en 
tos els àmbits i mantenir una 
orientació formativa que 
segueixi aquest criteri. 

    Afavorir la relació i la 
participació de nois i noies en 
tos els àmbits i mantenir una 
orientació formativa que 
segueixi aquest criteri. 

Afavorir la relació i la 
participació de nois i noies 
en tos els àmbits i mantenir 
una orientació formativa que 
segueixi aquest criteri. 

    Afavorir la relació i la 
participació de nois i noies 
en tos els àmbits i 
mantenir una orientació 
formativa que segueixi 
aquest criteri. 
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Fer conèixer a l'alumnat els 
Drets Humans, i les actituds de 
respecte i tolerància. 

      Fer conèixer a l'alumnat els 
Drets Humans, i les actituds 
de respecte i tolerància. 

    Fer conèixer a l'alumnat 
els Drets Humans, i les 
actituds de respecte i 
tolerància. 

Mostrar a l'alumnat la diversitat 
cultural i ètnica com una 
riquesa de la Humanitat, 
valorant-ne els seus aspectes 
positius. 

      Mostrar a l'alumnat la 
diversitat cultural i ètnica 
com una riquesa de la 
Humanitat, valorant-ne els 
seus aspectes positius. 

    Mostrar a l'alumnat la 
diversitat cultural i ètnica 
com una riquesa de la 
Humanitat, valorant-ne els 
seus aspectes positius. 

Promoure el respecte i els 
principis bàsics de la 
convivència i la democràcia. 

    Promoure el respecte i els 
principis bàsics de la 
convivència i la democràcia. 

Promoure el respecte i els 
principis bàsics de la 
convivència i la democràcia. 

    Promoure el respecte i els 
principis bàsics de la 
convivència i la 
democràcia. 

Transmetre la preocupació pel 
futur del nostre planeta com a 
casa comuna de tots els éssers 
humans i desenvolupar els 
hàbits de respecte i conservació 
del medi ambient i d'estalvi 
energètic. 

      Transmetre la preocupació 
pel futur del nostre planeta 
com a casa comuna de tots 
els éssers humans i 
desenvolupar els hàbits de 
respecte i conservació del 
medi ambient i d'estalvi 
energètic. 

      

Vetllar perquè la falta de 
recursos econòmics no 
impedeixi que l'alumnat realitzi 
les activitats programades pel 
centre. 
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realitzi les activitats 
programades pel centre. 

    Vetllar perquè la falta de 
recursos econòmics no 
impedeixi que l'alumnat 
realitzi les activitats 
programades pel centre. 

        Mantenir i fomentar relacions 
de coordinació i col.laboració 
amb tota la comunitat 
educativa (professorat, AFA, 
famílies…), l'ajuntament, 
entitats culturals, pla 
d'entorn… 

    Mantenir i fomentar 
relacions de coordinació i 
col.laboració amb tota la 
comunitat educativa 
(professorat, AFA, 
famílies…), l'ajuntament, 
entitats culturals, pla 
d'entorn… 



Projecte Educatiu de Centre                                             INS CIUTAT DE BALAGUER 

 

Aquests són els objectius PROA+ i les línies estratègiques per assolir-los: 

Objectius 

 Incrementar els resultats escolars d’aprenentatges cognitius i 

socioemocionals  

 Reduir el nombre d’alumnat que repeteix curs 

 Reduir el nombre d’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge 

 Reduir l’absentisme escolar, millorant les fases del procés 

d’aprenentatge 

 Aconseguir i mantenir un bon clima inclusiu al centre 

 Aconseguir i mantenir un bon nivell de satisfacció en el procés d’E-A 

 Aconseguir i mantenir expectatives positives del professorat sobre tot 

l’alumnat 

 Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna en el 

centre 

 

 Línies estratègiques  

 E1-Millorar les condicions d’educabilitat 

 E2-Accions per donar suport a l’alumnat amb necessitats 

d’aprenentatge 

 E3-Accions per a desenvolupar les actituds positives en el centre 

 E4-Accions per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de les 

competències essencials 

 E5-Accions i compromisos de gestió de centre i per a la millora de 

l’estabilitat i qualitat dels seus professionals 

 

 

 

 

 

 

 

 


