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PER QUÈ UN NOU PLANTEJAMENT DE LA SECUNDÀRIA? 
 
La LOE (Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig) vol: 
 

 Atendre tots els alumnes, sense segregacions a una edat massa prematura  

 Tractar la diversitat dels alumnes sense homogeneïtzar a la baixa, tot adaptant-
la  al nivell adequat per a no marginar ningú. 

 Procurar que els alumnes abandonin el sistema educatiu obligatori amb unes  
competències bàsiques assolides, que els permetin de participar com a 
ciutadans de ple dret en la nostra societat. 

 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol d’educació desenvolupa la LOE a Catalunya amb la 
intenció de, entre d’altres: 
 

 Millorar el rendiment escolar en l’educació bàsica i obligatòria, estimular la 
continuïtat dels estudiants en l’etapa d’educació post obligatòria i adequar-se 
als requeriments de la societat del coneixement. 

 Assegurar un sistema d’avaluació intern i extern com a garantia d’ajustament 
del sistema a llurs propis principis i finalitats. 

 Desenvolupar l’autonomia dels centres i les bases del Servei d’Educació de 
Catalunya, tot implantant la cultura de l’avaluació en el conjunt del sistema 
educatiu. 

 Garantir el dret a l’educació de tota la ciutadania i, prenent com a fonament la 
igualtat, l’equitat i la justícia social, oferir una educació gratuïta i de qualitat. 

 
Aquest curs 2015-16 entra en vigor la LOMCE Llei Orgànica 8/2013, de 9 de 
desembre de millora de la qualitat educativa en els nivells de 1r i 3r d’ESO i  1r de 
Batxillerat. El Departament encara està fent les adaptacions necessàries per 
compaginar-la amb la Llei d’Educació Catalana. 
 
   

ORGANITZACIÓ DE L’ETAPA 
 

La nova ESO queda ordenada en quatre cursos. De primer a segon es garanteix la 
coherència amb l'educació primària i la continuïtat del procés educatiu de l'alumne 
per tal de garantir una transició adequada. En els dos darrers cursos es consolida 
el procés d'adquisició de les competències bàsiques i es prepara per la continuïtat 
formativa. Hi ha dos titulacions diferents: acadèmica per segui amb el Batxillerat i 
professional per seguir amb Cicles Formatius de Grau Mig. Tots els centres 
podran oferir la possibilitat d'obtenir  les dues titulacions. 
 
En aquesta estructura cal distingir entre matèries comunes i específiques d'acord 
amb els interessos, el tipus de titulació que es vulgui adquirir i la orientació dels 
estudis posteriors. 
 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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Treball de síntesi a primer, segon i tercer. Projecte de recerca a quart  
 
Constitueixen un conjunt d'activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per 
comprovar si l’alumnat ha aconseguit de relacionar, entre si, les competències 
treballades en les diferents àrees curriculars per a l’aplicació i la resolució de 
qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.  
Es treballen en grup i s'assigna un tutor/a o tutora per a cada 2 o 3 grups de 3 o 4 
alumnes. La valoració de les activitats es fa des de la  perspectiva del treball 
individual i del treball en equip. En el nostre centre es fan durant un període de 4 
dies, al final de curs. 
. 
 

L’AVALUACIÓ 
 
L'avaluació que proposa l'ESO és formativa, i té una funció bàsicament 
orientadora que pretén descriure i interpretar més que mesurar i classificar. No ha 
de ser una eina per a la selecció, sinó una eina per a l'educació. 
 
Té les següents característiques: 

 Contínua: Observació sistemàtica del procés d'aprenentatge ( pautes simples i 
clares). 

 Global: Verificació dels objectius que consideri els tres nuclis de continguts 
(fets, conceptes    i sistemes conceptuals; procediments; valors, normes i 
actituds ). 

 Diversificada: Amb activitats d'avaluació variades i ajustades a la diversitat dels 
alumnes. 

 Coherent: Que es correspongui amb el que s'ha fet. 

 Integradora: Que té com a punt de referència últim els objectius generals de 
l'etapa. 

 
L’avaluació es desenvolupa en tres fases: 

 Avaluació inicial, que ajudarà a determinar la situació de partida de l'alumnat.  

 Avaluació formativa, per tal de valorar els progressos i canvis, i adequar les 
programacions i     metodologies. 

 Avaluació sumativa, que donarà informació sobre capacitats assolides per 
l'alumne/a al final del trimestre o del curs, i permetrà a la Junta d'Avaluació de 
prendre decisions sobre l'orientació i l'adequació curricular. 

 
A final de curs, es farà una sessió en la qual la junta d’avaluació, a la vista de les 
qualificacions atorgades a cada una de les àrees pel corresponent professor/a, 
decidirà sobre la promoció de l’alumnat al curs següent.  
Es faran recuperacions de les matèries cada trimestre i , al mes de juny, proves 
finals per a tots aquells alumnes que ho necessitin. També hi ha proves 
extraordinàries a setembre. 
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PAUTES PER A L'AVALUACIÓ A L'ESO 
Les famílies reben tres vegades l’any el butlletí de notes dels seus fills/es. En els 
butlletins hi figuraran les notes de les àrees i d'una a tres frases de comentari 
personalitzat que intentarà descriure la situació de l’alumne/a o bé orientar les 
famílies. El butlletí, signat pel tutor/a i amb indicació de les faltes d'assistència 
justificades i no justificades del trimestre, haurà de ser retornat al centre una 
vegada signat pel pare/mare o representant legal. Al butlletí de final de curs, les  
famílies rebran els informes del nivell assolit pel seu fill/a    i les orientacions que, a 
judici de la Junta d’avaluació, cal aplicar (promoció, repetició) així com indicació de 
la tasca a realitzar a l’estiu. 
 
 
  L'ACCIÓ TUTORIAL: TUTORIA I ORIENTACIÓ 
 
L'acció tutorial és una peça bàsica i indispensable dins l'estructura del sistema 
educatiu. Contribueix a: 

 desenvolupar i potenciar les capacitats bàsiques dels alumnes, 

 orientar-los per tal d'aconseguir el seu creixement personal i una personalitat 
madura, 

 orientar-los per a les opcions posteriors de continuació d'estudis o entrada en 
el món del treball. 

 
Per garantir la coherència i continuïtat al llarg de l'etapa, el centre té un Pla 
d’Acció Tutorial de tota l'etapa, que es revisa i concreta anualment en una sèrie 
d’activitats desenvolupades en el crèdit de tutoria.  
 
Tot el professorat de cada nivell es reuneix setmanalment amb els tutors/es i 
coordinador/a per tal de fer el seguiment de l’alumnat i prendre els acords 
necessaris per al funcionament dels grups de cada nivell. 
 
L’equip de tutors/es de curs, de cicle i/o etapa són coordinats pels coordinadors/es 
de cicle i etapa i els coordinadors/es  són, a la vegada, coordinats per la 
coordinadora pedagògica. 
 
Els tutors/es disposen d'hores lectives i complementàries per dedicar-les a 
l'atenció dels alumnes, en grup o de manera individualitzada, i de les famílies.  
L'alumnat té una hora setmanal en el seu horari per treballar en grup les activitats 
de tutoria.  Aquestes activitats es complementen amb entrevistes individuals amb 
el tutor/a al llarg del curs, per comentar els problemes específics de cadascú.  
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L'EQUIP DE PROFESSORS DE CURS  

 
L'equip de professors de curs, format pels encarregats d'impartir les diferents 
àrees, és el mateix al llarg de cada cicle, sempre que les circumstàncies ho 
permetin, per tal d'atendre millor el desenvolupament de l'alumne/a. 
 
Entre d'altres, tindrà les següents funcions: 
 

 assessorar i col·laborar amb el tutor/a en la seva tasca d'orientació de 
l'alumne/a. 

 constituir-se en Junta d'Avaluació trimestralment per analitzar el progrés de 
cada alumne/a, plantejar estratègies de recuperació i, al final de cada curs, 
decidir si cada alumne/a reuneix els requisits per a promocionar al curs 
següent. 

 
PRINCIPIS BÀSICS DEL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU 

 
Per el tipus d’alumnat del nostre centre, i les característiques econòmiques i 
socials de llurs famílies, creiem que des de l’Institut s’ha d’afavorir una formació 
integral en tres àmbits: el de les capacitats cognitives, el del desenvolupament de 
la maduresa personal i el que fa referència a les habilitats socials o de relació 
(ajudar a ser, a saber fer i a saber estar). Els tres àmbits els han de permetre la 
seva integració en el món del futur que els tocarà viure. D’aquesta manera, 
pensem, es pot afavorir la correcció d’algunes mancances que, pels seus orígens, 
tenen bona part dels nostres alumnes. 
 
Així doncs, la formació que pretenem per als nostres alumnes és una educació en 
la pluralitat i la tolerància vers els altres, que contempla les necessitats d'integració 
en una societat molt complexa de la qual necessàriament en formaran part.  
 
Volem que el nostre alumnat es formi en uns principis democràtics i de tolerància, 
que els preparin per respectar els drets de totes les persones per damunt de les 
diferències racials, socials, de gènere, físiques, de creences religioses i d'opinió, 
començant pels drets de les persones més properes: els propis companys de la 
classe, el professorat, la resta de personal del centre i els veïns del barri. Aquesta 
tolerància, però, no els ha d'impedir ser capaços de valorar els principis ètics en 
els quals es sustenta la societat i per això necessiten conèixer les eines 
argumentatives que els  permetran defensar aquests principis davant 
comportaments poc correctes. 
 
L'autoconeixement és fonamental per al desenvolupament de la pròpia 
personalitat. Cal, per tant, iniciar la base personal des d'aquest punt per 
aconseguir en l'etapa de l'adolescència l'acceptació d'un mateix  i de les 
característiques pròpies, valorant i positivant les capacitats i limitacions. 
 
Pensem que també té molta importància que l'alumnat sigui conscient de la 
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necessitat d'adquirir una formació humana i acadèmica que els permeti, una 
vegada acabats els estudis de secundària obligatòria, la integració en el món 
laboral o la continuïtat d'uns estudis post obligatoris. 
 
Com a adolescents que són, necessiten aprendre els valors de la participació  i  la 
coresponsabilitat en les tasques comunitàries i practicar-los en la vida diària dintre 
i fora del centre. També hauran de familiaritzar-se amb els valors del respecte i de 
la solidaritat vers els altres, de l'ajut als més necessitats i de la integració i 
acolliment dels que han arribat recentment. Tots aquests aprenentatges, que 
poden practicar-se en el reduït àmbit de la classe i del centre, els ajudaran en la 
seva formació personal per a la vida futura de ciutadans adults i plenament 
integrats a la societat. 
 
Considerem de gran importància que treballin tant els conceptes de col·laboració 
com els d'autonomia i a la vegada desenvolupin la seva capacitat d'iniciativa, 
valors que els permetran integrar-se d'una manera més plena en el món dels 
adults. 
 
A més de tot el que hem exposat més amunt, pensem que el nostre alumnat ha 
d'assolir uns principis de respecte per l'entorn, que inclou el més proper 
(conservació i neteja de la classe, del centre i del barri) i també l'ambiental 
(consciència de les limitacions del planeta i del deure vers les generacions futures 
de conservació dels recursos). 
 
Per l'edat que tenen i les influències del món en què viuen, intentem que el nostre 
alumnat sigui capaç de fer front a la influència dels mitjans de comunicació i de la 
publicitat, i és per això que se l'ha d'educar per pensar lliurement i decidir sense 
coacció el referent al consum i a la salut.  
 
Considerant que estem en la societat de la informació el nostre alumnat ha de tenir 
un domini complet de les TAC com a eines i mètodes d’estudi, investigació i 
desenvolupament personal. 
 
El futur és plurilingüe per aquesta raó el nostre alumnat ha de ser capaç d’assolir 
un domini absolut de les dues llengües oficials al nostre país així com un domini 
suficient de l'anglès com a tercera llengua i el francès com a quarta llengua.  

 
COORDINACIÓ AMB LES FAMÍLIES. 

 
El tutor/a té contactes periòdics amb les famílies dels alumnes a petició pròpia o 
d'aquelles sempre que sigui necessari. 
 
Es realitza una entrevista col·lectiva amb pares i mares al setembre de cada any, 
per explicar els objectius que es pretenen aconseguir i els projectes que es duran 
a terme al llarg del curs.  
 
 



INS APEL·LES MESTRES. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 7  

La freqüència de les entrevistes individuals amb les famílies s’estableix segons les 
necessitats de l'alumnat; com a mínim es fa una entrevista individual al llarg del 
curs amb cada família.  
 
Tres vegades durant el curs, i coincidint amb el final del trimestre, s'envia 
informació escrita a la família sobre el desenvolupament del seu fill/a i les 
orientacions de la junta avaluadora. També es rebrà informació de l'avaluació 
inicial a finals d'octubre. 
 
Per pròpia iniciativa o com a resultat de les gestions de la resta del professorat, 
sempre que hi hagi un problema greu de disciplina, manca d'assistència, retards 
habituals o problemes de seguiment per part de l'alumne/a, la el professor/a tutor/a 
es posarà en contacte amb les famílies, sigui personalment o per telèfon. 
 
 
 
 

COORDINACIÓ DEL CENTRE AMB LES ESCOLES DE PRIMÀRIA 
 
En el nostre centre valorem especialment la col·laboració amb les escoles de 
procedència del nostre alumnat. Per això, fem una sèrie de reunions amb les 
escoles per traspassar informació, tant oral com per escrit, dels alumnes nous, 
visites de les escoles que ens ho sol·liciten amb els alumnes de sisè i contactes 
posteriors per valorar amb el professorat de primària els resultats dels alumnes 
que ens han enviat i la seva integració a l’Institut. 
 
 

CONTROL DE FALTES D’ASSISTÈNCIA I COMPORTAMENT 
 

Les famílies a traves de la plataforma Weeras poden fer el control diari hora a hora 
de faltes d’assistència o comportament i tenen comunicació amb el professorat. 
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CURRÍCULUM ESO CURS 2015-2016 (pendent de la nova normativa)  
 
                

                

 LOMCE   2n ESO  LOMCE  4t ESO 

 1T 2T 3T  1T 2T 3T  1T 2T 3T  1T 2T 3T 

CATALÀ 3 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 3 

CASTELLÀ 3 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 3 

ANGLÈS 3 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 3 

C.SOCIALS 3 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 3 

C.NAT. BIO/GEO 3 3 3  4 4 4  2 2 2  4 4 4 

C.NAT. FS/QU     3 3 3  2 2 2     

MATEMÀTIQUES 3 3 3  2 2 2  4 4 4     

ED.FÍSICA 2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2 

MUSICA 2 2 2             

VISUAL/PLAST. 2 2 2  3 3 3  2 2 2     

TECNOLOGIA 2 2 2  2 2 2  2 2 2     

REL./VALORS ÉTIC. 1 1 1      1 1 1  1 1 1 

TUTORIA 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 

ED. CIUTADANIA.             1 1 1 

M. ESPECÍFIQUES 2 2 2      2 2 2     

M.OPTATIVES     2 2 2      9 9 9 

Total hores/setmana 30 30 30  30 30 30  30 30 30  30 30 30 

 
ORGANITZACIÓ OPTATIVES ESPECIFIQUES A 4t ESO 
          

     

Opció Cien. Sanitària  Opció Cien. Técnica  Opció Humanística 

     

Física i Química  Física i Química  Llatí 

Biologia  Tecnologia   

     

  A TRIAR UNA   

     

  Informàtica   

  Ed. Visual   

  Francès   

  Tecnologia   

  Biologia   

 
 



INS APEL·LES MESTRES. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 9  

 
 

 HORARI DE LES CLASSES  
 

La càrrega lectiva setmanal és de 30 hores, en jornada intensiva de 8:30 a 15:00. 
De 11:30 a 12:00 hi ha descans de 1/2 hora 
   
 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
Per atendre millor a la diversitat els grups a primer d’ESO són reduïts (22- 23 
alumnes) i heterogenis, cercant l’equilibri entre nois i noies. A les matèries 
instrumentals els agrupem en Grups Flexibles d’acord al seu nivell i capacitat.  

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

 
A les tardes a partir de les 16 hores i a través de la Fundació Esportiva es fan 
activitat extraescolars de voleibol i futbol sala. També fem estudi assistit per 
l'alumnat que li faci falta un ajut per treballar o fer els deures. 
 

 
 DESPRÉS DE L'ESO 

 
Una vegada acabats els estudis de Secundària Obligatòria, l’alumnat pot optar per 
les següents sortides: 
 
Si té el títol de Graduat  en ESO: 
  

 Cicles Formatius de Grau Mig     

 Batxillerat.(tres classes diferents atenent al futurs estudis i preferències de 
l’alumne) 

 Món laboral. 
 
 
Si no ha aconseguit el Graduat en ESO: 
 

 Programes de Garantia Social.  

 Món laboral. 
 


