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1. Objectius
L'objectiu general és prevenir i atendre les necessitats temporals o permanents que
afecten al procés d'ensenyament-aprenentatge per promoure el potencial de
l'alumnat, estimulant el desenvolupament màxim de les seves capacitats sota els
principis d'equitat, qualitat i inclusió, partint de l'avaluació de tots els contextos on s'hi
troba (escolar, familiar i social).
Donar

resposta

en

aquest

objectiu

és

una

tasca

complexa

i

que

implica,

necessàriament, la cooperació de tota la comunitat educativa. Aleshores, per tal
d’elaborar propostes d’innovació/millora de la intervenció educativa per una banda, i
per altra fomentar actuacions dirigides a afavorir l’atenció a la diversitat del nostre
alumnat, les actuacions del DO han d’anar encaminades a col·laborar i participar en
totes les estructures i instàncies de coordinació del centre (equip directiu, CCP, equips
educatius...).
2. Àmbits d'actuació
El Departament d'Orientació ofereix la seva col·laboració als departaments didàctics
per tot el que fa referència al suport del procés d’ensenyament-aprenentatge.
L'orientadora mantindrà coordinacions amb el professorat del centre que atén
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu,

assistirà a les sessions

d’avaluació i a les reunions d’equip educatiu que es convoquin.
Les demandes de sol·licitud de intervenció amb l’alumnat es canalitzaran mitjançant
els tutors, les lliuraran a les reunions de tutors adreçades al DO o directament al
departament de orientació.

A. Suport al procés d'ensenyament i aprenentatge
Primerament donarem suport a les mesures de caràcter preventiu, general i ordinari.
Quan es valori la necessitat s'hauran d’atendre casos individuals, que l’orientadora
(sempre

amb

la

col·laboració

de

l'equip

educatiu)

realitzarà

l’avaluació

psicopedagògica.
La tasca del departament d'orientació serà dinamitzadora i orientadora de les mesures
ordinàries (canvis en la programació, suport dins l’aula, ajuda amb material...). La
decisió d'aplicar mesures extraordinàries es podrà prendre després d'esgotar les
mesures de caràcter ordinari.
L'aplicació de mesures s'ha d'efectuar tenint com a referència el progrés de l'alumnat.
A.1. L'Orientadora
Per les característiques del Departament d'Orientació, les funcions bàsiques de
l'orientadora es centraran en:
a) Seguiment dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i altres
alumnes amb dificultats curriculars, socials, emocionals...
b)Coordinar i participar en l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat prèvia demanda
d'intervenció. Actualització de dades al Gestib.
c) Suport individual i en grup a alumnes amb dificultats d'organització i/o emocionals.
d)Assessorament i col·laboració amb l'equip directiu, equips educatius, CCP... en
l'organització pedagògica, en les mesures d'atenció a la diversitat i en l'avaluació i
promoció dels alumnes amb NESE...
e)Coordinació amb els serveis d'orientació d'educació primària per al traspàs
d'informació.
f) Coordinacions amb òrgans dels sector i serveis externs que intervenguin en el
centre.
A.2. El Departament d'orientació (DO)
A.2.1. Amb el centre
- DO i equip directiu

La coordinació entre el departament d'orientació i l’equip directiu es farà mitjançant
una reunió de l’equip directiu i l’orientadora setmanalment (els dilluns) i sempre que
sigui necessari per tal de poder resoldre de forma més immediata les diferents
qüestions. En aquestes reunió es transmetrà i rebrà informació relativa al centre, es
faran aportacions per tractar temes a la CCP, a les reunions de tutors... Col·laborar en
l’elaboració de programes i projectes de centre, especialment en temes relacionats
amb l'organització pedagògica, la participació de tota la comunitat educativa, etc.
L’assessorament en criteris de distribució d’alumnes, horaris, reunions del professorat
que fomentin l’atenció a la diversitat.
- DO i comissió de coordinació pedagògica (CCP)
Formular propostes (a la CCP) sobre els aspectes organitzatius i psicopedagògics.
La Cap de Departament i l'orientadora assistiran i participaran a les reunions de la
CCP.
- DO i equips docents
El DO programarà una coordinació mensual amb els equips docents amb alumnat
NESE.
El DO ofereix la seva col·laboració als departaments didàctics per tot el que fa
referència al suport del procés d’ensenyament-aprenentatge.
El DO assistirà a les sessions d’avaluació i a les reunions d’equip educatiu que es
convoquin.
Les demandes de sol·licitud de intervenció amb l’alumnat es canalitzaran mitjançant
els tutors, les lliuraran a les reunions de tutors adreçades al DO o directament al
departament de orientació.

A.2.2. Amb el professorat
Coordinació i col·laboració amb el professorat de les diferents matèries per tal

d'acordar les mesures oportunes.
L’elaboració del disseny de la modalitat de suport per l’alumnat amb NESE i alumnes
amb dificultats.
La col·laboració en l’adaptació de recursos didàctics, mobiliari i espais.
L’aportació de suggeriments sobre estratègies metodològiques i organitzatives per
l'alumnat que ho necessiti.
La participació a les reunions d’equip educatiu, de nivell i sessions d’avaluació,
facilitant criteris d’avaluació i actuació.

A.2.3. Amb l’alumnat
Docència directa amb els alumnes del Programa ALTER, TSE, de l'aula UEECO, de
PALIC, i suport a l'alumnat en gran grup o en desdoblaments, segons la disponibilitat
del DO.
Avaluació psicopedagògica de les valoracions sol·licitades i elaboració dels informes
pertinents:
NEE: informe psicopedagògic i dictamen d’escolarització.
Altres NESE i no NESE: informe d'intervenció.
Documentació per a la sol·licitud d'inserció en els programes ALTER, TSE, PMAR,
PRAQ, FPB, FP, PQI,...
Registre d'intervencions dels alumnes amb els quals es duguin a terme actuacions.

A.2.4. Amb les famílies
Relació i coordinació centre/famílies per a la millora del procés d'ensenyamentaprenentatge i per a la inclusió de l'alumnat.
Informació a les famílies de les mesures preses per a la millora del procés
d'ensenyament-aprenentatge i de l'abast d'aquestes mesures, especialment en el
canvi d'etapa.

Informació a les famílies dels alumnes proposats per participar en els programes
ALTER, PMAR, FPB, TSE, etc.
Aportació de la informació acadèmica i professional adient.
B. Suport al pla d’orientació acadèmica i professional (POAP). Annex 2B
L’orientació acadèmica i professional s’ha d’entendre com un procés que s’ha de
desenvolupar durant tota l’educació secundària, especialment quan l’alumnat ha de
triar matèries optatives, i en aquells moments en què l’elecció entre distintes opcions
pot condicionar en gran mesura el futur acadèmic i professional dels distints
estudiants: formació professional bàsica, o cicles formatius de formació
professional, al món laboral, itineraris acadèmics a batxillerat …
C. Suport al pla d'acció tutorial (PAT). Annex 2.C
El pla d’acció tutorial s’ha de contemplar de forma global, plenament incorporada i
integrada en l’exercici de la funció docent, realitzada en criteris de responsabilitat
compartida i de cooperació de l’equip docent. El DO serà el punt de suport, consulta i
orientació contínua dels tutors dels diferents nivells.
L’acció tutorial pretén contribuir a la plena inclusió dels alumnes en el centre així com
a potenciar el seu procés de maduració i el bon desenvolupament acadèmic i personal.
Per aconseguir aquest objectiu general ens proposem els següents objectius
específics:
 Afavorir la participació i el progrés de l’alumnat en les activitats del centre,
propiciarà la seva inclusió.
 Potenciar el desenvolupament psicosocial dels alumnes.
 Optimitzar els processos d’ensenyament-aprenentatge.
 Assegurar la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions
dels diferents professors del grup.
 Implicar les famílies en la tasca educativa.
Seguint les línies d’actuació marcades en el Pla d’Acció Tutorial cada tutor/a

programarà les activitats més adequades al seu grup d’alumnes, amb la col·laboració
de DO i les aportacions de l’equip educatiu.
Les activitats concretes es detallen en el document annex: “Pla d'Acció Tutorial”
D. FUNCIONS DE COORDINACIÓ AMB SERVEIS EXTERNS
●

Amb la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa en la previsió
d’alumnes que presenten NESE. Tenint les dades NESE actualitzades sempre.
Revisar la dotació de personal el mes de maig i fer proposta a l’equip directiu
per assegurar la millor atenció a la diversitat al centre.

●

Amb els Serveis d’Orientació dels centres d’educació primària adscrits. S’han de
fer com a mínim dues reunions a l’any.

●

Amb els centres d’educació concertats. Quan hi ha matrícula d’alumnat
procedent d’aquests centres.

●

Amb els centres d’educació especial (Joan XXIII, …)

●

Amb les entitats que ofereixen formació especialitzada postobligatòria

●

(AMADIB-ESMENT, ASPAS, APROSCOM,...) per fer l’acompanyament a l’alumnat
i a la família.

●

UVATS ( EADISOC, NOUSIS, …)

●

SS municipals. Coordinacions quinzenals amb educadora i psicòloga.

●

SS altres municipis (per alumnat UEECO)

●

UCSMIA.

●

Altres serveis externs que necessitem en qualsevol moment o que es posin en
contacte amb noltros.

3. Organització i funcionament
El departament d'orientació s'ha de reunir, com a mínim, amb una periodicitat
setmanal durant el curs. La reunió d'orientació es dedicarà, al manco una vegada al
mes, a la posada en comú i valoració de les actuacions realitzades als distints
programes: seguiment dels alumnes atesos, propostes d'intervenció, coordinació amb
els tutors i equips docents...
Aquest curs 2019/20 el Departament d’Orientació (D.O.), consta dels següents

professionals: 1 orientadora, 3 professors de pedagogia terapèutica (PT) , 1
professora d'audició i llenguatge (AL) i 1 ATE.
El càrrec de Cap de Departament l’ocuparà Fanny Vallori Ginard.

3.1. Equip de treball
-

JOANA SALAS

ORIENTADORA

-

FANNY VALLORI

PT (CAP DE DEPARTAMENT)

-

TÒFOL PERELLÓ

PT

-

AINA CAÑAMAQUE

PT

-

MARIA BOU

AL

-

FRANCISCA CERDÁ

ATE

-

YOLANDA RÓDENAS

FISIOTERAPÉUTA

3.2. Horari lectiu dels membres del departament
Joana Salas: 17 hores d'orientació i 2 hores de TSE.
Fanny Vallori: 9 hores d'atenció a l’alumnat de l´aula UEECO, 3 hores com a cap de
departament, 3 hores de suport i 3h de PALIC.
Tòfol Perelló: dedicarà 7 hores a l’atenció de l’alumnat de l’aula UEECO, 8 hores al
programa ALTER, 2 hores a TSE i 1 h de coordinador de la comissió de medi ambient.
Maria Bou: dedicarà 7 hores a l'atenció de l'alumnat de l'aula UEECO i 11 hores de
suport a alumnes amb necessitats amb suports quasi sempre dins l’aula i 1h de
coordinadora de la comissió de convivència.
Aina Cañamaque: dedicarà 7 hores a UEECO, 8 hores PALIC i 5 hores al TSE.
Xisca Cerdá: ATE. El seu horari és de 8'00 a 15'00h
Les reunions de coordinació del DO és realitzen setmanalment, els dilluns de 8:00 a
8:55 hores.

4. Programa d'atenció a la diversitat (PAD) (annex 4)
4.1. Programa de millora acadèmica i del rendiment (PMAR).
4.2. Programa d'inserció socioeducativa (ALTER) (annex 4.3)
4.3. Unitat educativa específica en centre ordinari (UEECO) (annex 4.4)
4.4. Programa d'atenció lingüístic i cultural (PALIC) (annex 4.5)
4.5. Taller de suport educatiu (TSE) (annex 4.6)

5.

5. Avaluació

El DO realitzarà la revisió de la PGA durant el 2n trimestre.
A final de curs es demanarà una avaluació mitjançant un formulari de google als
tutors on s’inclouran propostes de millora.
En la memòria de final de curs es contemplarà:


- Valoració de les activitats proposades dins els 4 àmbits d'actuació.


- Valoració dels programes d'atenció a la diversitat (PAD)


- Nombre d'alumnat atès al llarg del curs dels diferents membres del DO.



- Propostes de millora.
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1. Alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)
Per al curs 2019-2020 a l'IES Port d'Alcúdia els alumnes amb NEE (necessitats
educatives especials) i la resta d'alumnes amb NESE (necessitats específiques
de suport educatiu) es troben repartits en els diferents grups d'ESO i alguns
d'ells necessiten Adaptacions Curriculars Significatives en alguna de les àrees
que realitzen. A més, és convenient que rebin algun tipus de suport per part
del professorat ja sigui del propi Departament d'Orientació com d'altres
departaments, sempre i quan la disponibilitat ho permeti.
Quan un professor trobi que és necessari que un alumne tingui Adaptacions
Curriculars Significatives ha d'informar i coordinar-se amb el D.O. per valorar
si són necessàries. Si és així s'iniciarà el protocol pertinent. Si en algun cas fa
falta algun material adaptat podrà rebre l'assessorament i ajuda del DO per a
dur a terme l'elaboració, seguiment i avaluació de les ACS.
Els alumnes amb NESE que finalment necessitin ACS en alguna de les àrees
seran avaluats en funció dels criteris establerts en aquesta adaptació, encara
que sempre quedarà a la disposició de l'Equip Docent els seus criteris de
promoció per al següent curs. Els pares n'han de quedar, doncs, ben
assabentats, correctament informats i a més a més han de signar el
document d’ACS.
Recordar que hi pot haver alumnes d'aquest grup que no necessitin
adaptacions curriculars significatives, però sí algun tipus de reforç educatiu o
adaptació curricular no significativa. Aquests alumnes seran avaluats segons
els criteris mínims establerts en les programacions didàctiques o curriculars
que cada àrea hagi establert a principi de curs.

1.1. Mesures ordinàries d'atenció a la diversitat
Durant el curs 2019-2020 l'IES Port d'Alcúdia ha decidit realitzar agrupaments
flexibles i desdoblaments en diferents àrees atenent a criteris de distribució
heterogènia.
A les àrees de llengua catalana, castellana i matemàtiques a 1 r i 2n d’ESO hi haurà
dos professors dins la mateixa aula. Seran professors del mateix departament.
El departament de llengües estrangeres desdobla el grup classe en dos, així com
marca la lllei. En alguns casos, per manca d’espai, hi ha dos professors dins l’aula.
A la matèria de biologia cada grup d’alumnes de tots els cursos té una de
desdoblament del propi departament didàctic al laboratori.
A la matèria de tecnologia cada grup d’alumnes de tots els cursos té una de
desdoblament del propi departament didàctic.
A 1r d’ESO a l’àrea de geografia i història, a una sessió hi ha dos professors del
departament dins l’aula. Una altra sessió entra una PT.
A 1r d’ESO a biologia hi ha una hora de suport per grup d’un membre del
departament d’orientació.
2. Programa de Millora del Rendiment Acadèmic
Aquest curs 2019/20 continua el Programa de Millora del Rendiment Acadèmic
(PMAR) a 3r d'ESO.
El grup de 3r està format per 15 alumnes. La majoria d’ells prové del 2n de PMAR
del curs passat. La tutora i encarregada d'impartir l'àmbit

científic matemàtic

pertany al departament de biologia, l’àmbit lingüístic i social pertany al departament
de llengua catalana. L’àmbit pràctic el fan el departament de plàstica i tecnologia.

3. Programa ALTER (annex 4.3)

Un dels PT's del DO assumirà la tutoria i docència directa a les àrees de castellà,
català i matemàtiques, a més d'una hora de tutoria del Programa ALTER.
En el programa ALTER estan inscrits 5 alumnes que assisteixen al centre els dilluns
i els divendres per cursar les matèries instrumentals: Llengua Castellana (2h),
Llengua Catalana(2h) i Matemàtiques(2h).
Els dilluns també treballen amb l'educadora social 2 hores les àrees transversals i
les habilitats socials a l’IES.
La resta de la setmana estan adscrits a empreses de la zona per seguir una
formació professional de base.

4. Unitat educativa específica en centre ordinari (UEECO) (annex 4.4)
La UEECO de l'IES Port d'Alcúdia atén a 7 alumnes el curs 2019– 2020.
En aquesta aula hi treballen tres PT, 1 AL i un ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu). La
distribució horària dels PT és de 7, 8 i 6 hores. L'AL tindrà una distribució horària
dins l'aula UECCO de 7 hores.

L'ATE romandrà de 8 a 14 h amb els alumnes de

l'aula UEECO.
L'horari lectiu de l'aula UEECO serà de 8,00 a 14,05
La UEECO està organitzada en tallers. Els tallers que s'han planificat són: cuina,
educació emocional, matemàtiques, lectoescriptura (inclou expressió oral), hort,
socials, naturals, hàbits i rutines, manualitats, jocs, salut i TAC.
A més, també es realitzaran 4 hores impartides per professorat que no pertany al
departament d'orientació :2 hores d'educació plàstica i 2 hores d'educació musical.
A

determinades hores els alumnes de l'aula UEECO entraran algunes sessions a

l'aula ordinària per tal de fomentar la seva integració amb la resta de companys i

professors.
La distribució per alumne d’hores i àrees dins el seu grup de referència depèn de
les característiques pròpies de cada un d’ells. Així doncs, cada un té el seu propi
horari.
5. Programa d'acolliment lingüístic i cultural (PALIC) (annex 4.5)
El PALIC és una proposta organitzativa que inclou un conjunt d’actuacions que es
duen a terme des de l’arribada del nou alumnat al centre fins que aquest pugui
treballar en un grup amb garanties d’èxit. Per això s'haurà de revisar cada curs,
tenint en compte el nombre de nouvinguts i l'adaptació particular de cadascú.
Els alumnes que formen part d'aquest programa estan assignats a tots els grups
d'ESO menys 2n A. En total tenim 25 alumnes dins aquest programa, malgrat el
nombre d’alumnes que encara són NESE per incorporació tardana sigui més elevat.
El programa compta amb 11 hores del departament d’orientació del centre i 6 hores
de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Les professores que imparteixen el PALIC són: Catalina Pons (6 hores), Aina
Cañamaque (8 hores) i Francisca Vallori (3h).

6. Taller de suport educatiu

(TSE)

(annex 4.6)

L'atenció a la diversitat del nostre alumnat ens du a cercar diferents recursos per tal
d’aconseguir el desenvolupament màxim de les seves capacitats i proporcionar una
educació de qualitat per a cada un d’ells. Aquesta qualitat implica incloure en
l’aprenentatge les competències clau per procurar la formació integral i holística de
la persona, la qual ens permet connectar amb la importància que té l’aprenentatge
emocional, la motivació i la connexió amb l'entorn. Aquesta formació integral,
liderada per la motivació, procurarà un augment de l'autoestima, un major grau
d’autonomia i una disposició per a l’aprenentatge acadèmic, que enriquirà els
alumnes.

El centre destinarà 17 hores al TSE. Repartides entre un professor del departament
de plàstica (4h), departament de tecnologia (4 hores) i departament d’orientació 9
hores (5 PT, 2 PT i 2 OE)Aquesta quantitat d’hores s’ha aconseguit juntant algunes
hores aquest alumnat amb els del programa ALTER a l’hora de treballar
instrumentals.
Les dues sessions que impartirà l’OE es destinaran a fomentar i potenciar
l’autoconeixement, l’autoconcepte i autoestima, l’autocontrol, la competència social,
l’educació emocional i l’orientació acadèmica i professional.
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1. Introducció
El PLA D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC I CULTURAL (PALIC) vol donar resposta a la
realitat escolar que viu la nostra comunitat autònoma.
Això es tradueix en canvis demogràfics, socials i culturals que l’escola ha d’assumir,
cosa que otorga una gran complexitat als centres educatius que, al llarg del curs,
reben alumnes de molt diversa procedència, alguns de zones culturals molt
allunyades, i, de vegades, amb escassa escolarització anterior.
En aquest context, els centres educatius han de possibilitar, en aquests alumnes,
l’accés i el posterior domini de la llengua catalana i de la nostra cultura, que els
permeti integrar-se, en primer lloc, a la comunitat escolar i, més endavant, al món de
la feina i de la societat, en general.
El PALIC és una proposta organitzativa que inclou un conjunt d’actuacions que es
duran a terme des de l’arribada del nou alumnat al centre fins que aquest pugui
integrar-se a un grup amb garanties d’èxit. Per això s'haurà de revisar cada curs,
tenint en compte el nombre de nouvinguts i l'adaptació particular de cadascú.
Els alumnes que formen part d'aquest programa estan assignats de forma
heterogénea dins la majoria de grups del centre, atenent als criteris de distribució de
l’alumnat d’aquest IES. Els professors que imparteixen el PALIC són: Catalina Pons (6
hores),Aina Cañamaque (8h)i Francisca Vallori (3h).
2. Objectius generals
L’alumnat haurà de ser capaç de:
1. Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i amb el
professor/a, amb fluïdesa i un mínim de correcció.
2. Utilitzar el català com a llengua vehicular també fora de l’escola.
3. Expressar amb fluïdesa sentiments, pensaments, necessitats...
4. Comprendre el que li diuen.
5. Llegir amb fluïdesa, amb l'entonació adequada i atenent als signes de puntuació.
6. Ser capaç de mantenir un diàleg fluït en català.
7. Reconèixer els principals elements lingüístics (text, oració: tipus, complements,
morfologia nominal, verbal, pronoms...).
8. Integrar en els textos escrits les normes ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques

i lèxiques, en benefici d'una plena comunicació.
9. Adquirir i utilitzar un lèxic adequat al contingut del curs.
10. Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i els seus elements formals
per a una millor comprensió dels textos aliens i per a la revisió i millora dels propis.
11. Integrar els lligams que s'estableixen entre la persona, el territori, la cultura i la
llengua.
12. Presentar els treballs amb un mínim de correcció gramatical i amb cura formal.
13. Establir lligams semàntics entre allò que volen expressar i allò que escriuen en un
text de producció pròpia per a què realment hi hagi coherència entre el fons i la
forma.
14. Tenir la fluïdesa necessària en l’expressió escrita per manifestar realment, de
forma ordenada i seqüencial, el missatge central d’allò que volen comunicar.
15. Potenciar un sentiment de pertinença a una nova comunitat, amb una llengua
pròpia, per tal d'aconseguir un procés educatiu de tot l'alumnat i una societat que
practiqui els valors de convivència i d'interculturalitat.
3. Continguts
UNITATS DE TREBALL
Continguts
Atès

el

caire

pràctic

del

programa,

els

continguts

seran

fonamentalment

procedimentals i actitudinals. La dimensió conceptual es tratarà des de la dimensió
pràctica, inserida dins el que seran els dos eixos bàsics de la tasca docent:
- Comprensió oral i lectora
- Expressió oral i escrita
Prioritzant la comprensió i expressió oral sobretot el primer trimestre.
Així els continguts conceptuals aniran relacionats amb els temes del material emprat:
- Qui som i d’on venim?
- On estudiam? L'escola-L'institut.
- Com ens vestim? La roba.
- Els colors, els números i les figures geomètriques.
- On vivim?

- El cos.
- La meva família.
- El nostre carrer.
- On compram? Els aliments.
- La mesura del temps. El temps meteorològic.
- Conceptes bàsics.
- El nom, l'adjectiu i el verb.
Aquests continguts van adreçats a tots els alumnes nouvinguts independentment del
curs on es trobin.
Procediments
- Participació en intercanvis comunicatius amb finalitats diverses, tot respectant les
normes comunicatives que els regulen.
- Realització oral de tots els exercicis del temes abans de fer-los per escrit.
- Explicació a l’aula de qualsevol esdeveniment que l’alumne vulgui manifestar.
- Exercitació de lectura comprensiva.
- Eficàcia lectora: comprensió i velocitat.
- Correcció dels defectes lectors
- Interpretació de tipus de lectures amb diferent temàtica.
- Comprensió de texts orals i escrits:
-Construcció del significat global en la seva contextualització.
-Discriminar significat/s rellevant/s
-Diferenciació de les idees principals de les secundàries.
-Estratègies que facilitin el procés de comprensió del text: esquemes,
resums, fonts externes, etc.
-Identificació i interpretació d’expressions estilístiques: sentit figurat,
doble sentit, ironia, etc.
Actituds
- El llenguatge com instrument de comunicació i de realització d’accions concretes.
- La lectura i escriptura com a fonts d’informació, aprenentatge i plaer.
- Respecte i ús de les normes que regeixen els intercanvis comunicatius en els
diferents àmbits socials, així com la necessitat de les convencions lingüístiques i de les
normes de correcció, coherència i adequació en les produccions orals i escrites.
- Interès i rigor en l’elaboració de les pròpies produccions, reconeixen el valor de

l’autocorrecció com a part integrant del procés d’aprenentatge.
- Actitud crítica front determinats usos i registres del llenguatge, amb persones o als
mitjans de comunicació, que denotin discriminació social, cultural, racial, sexual, etc.
Temporalització
Tots aquests continguts s’aniran desenvolupant de manera progressiva de menor a
major dificultat al primer, segon i tercer trimestres, amb la personalització i la
flexibilitat necessària que el grup classe demandi.

4. Metodologia
El llenguatge és la base del desenvolupament integral de la persona, que facilita el
coneixement de l’entorn sociocultural i és un instrument indispensable per al procés
d’aprenentatge.
La metodologia del programa, no pot oblidar l’estret lligam entre motivació i
aprenentatge. És per això que emprarem una metodologia activa, que contempli la
diversitat quant a capacitats, interessos i necessitats.
L’objectiu fonamental de les activitats serà desenvolupar un nivell de competència
lingüística òptima de cada alumne, prioritzant l’ús del llenguatge oral i respectant el
ritme d’aprenentatge de cada persona, així com tenint en compte que els materials i
el temps utilitzat optimitzin l’assoliment dels objectius. Per a planificar aquestes
activitats es valoraran els coneixements previs dels alumnes.
Hem de treballar de manera sistemàtica la comunicació oral que permeti a l’alumnat
adequar el seu discurs a la situació comunicativa amb coherència i correcció
lingüístiques. A més a més, a partir del domini del català els alumnes haurien d’anar
assolint la consolidació d’un registre oral estàndard per tal d’aconseguir una
competència lingüística adient en la llengua habitual de l’alumnat.

Mesures d’atenció a la diversitat
Tot el programa de PALIC ja és una mesura d’AD, basat en quatre eixos claus:
1.- Individualització

Es partirà de les característiques individuals de cada alumne, tot assumint-ne les
diferències. El treball es partirà des d’allò que l’alumne sap fer, per això, es realitzarà
una avaluació del seu nivell de competència curricular.

2.- Socialització
Es potenciarà en el grup unes relacions que afavoreixin un procés positiu d’integració
social per tal que l’alumne pugui sentir- se bé, acceptat i amb un ambient d'acollida
que possibiliti el seu rendiment intel·lectual i el seu creixement personal.
3.- Activitat-participació
Es promourà la participació de l’alumne en la selecció dels continguts i se li donaran a
conèixer els criteris d’avaluació. Per fer possible aquest principi es plantejaran
aprenentatges funcionals i aplicables a la seva vida.

4.- Globalització i interdisciplinarietat
Els aprenentatges es plantejaran de forma interrelacionada i coherent, per la qual
cosa s’agruparan els continguts de les distintes àrees que conformen cada àmbit
entorn a nuclis temàtics. Per a fer realitat aquest principi es prepararan projectes
interdisciplinaris centrats en aprenentatges útils i significatius.
Tot el programa de PALIC ja és en si una adaptació curricular.

5. Avaluació
Criteris d’avaluació
Es farà un seguiment continuu del progrés que facin els alumnes quant a les seves
capacitats lingüístiques, tenint sempre en compte el diagnòstic inicial de cada alumne.
Avaluarem els progressos i progressos individuals. Serà important estimular l'ús de la
llengua i la millora de l'expressió a través de la metodologia proposada i, a més, que
l’alumnat entengui que l'avaluació és un mecanisme necessari per detectar les pròpies
deficiències i els motivi i orienti per a superar-les.
Hem d’avaluar el progrés que faci l 'alumnat basant-nos en les activitats de classe i
les fetes a casa i comprovant que aquest progrés el condueix a construccions

gramaticals acceptables.
Es valorarà sobretot que l’alumnat tengui una actitud respectuosa envers la llengua i
que en finalitzar el curs tenguin una bona competència lingüística.

Mínims
Fan referència als objectius generals que l’alumne ha d’assolir en acabar el curs.
L’alumnat que participa en el programa de PALIC haurà de ser capaç de:
- Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i
amb la professora, amb fluïdesa i un mínim de correcció.
- Expressar amb fluïdesa sentiments, pensaments, necessitats...
- Comprendre el que li diuen.
- Ser capaç de mantenir un diàleg fluït en català.
- Llegir amb fluïdesa, amb l' entonació adequada i atenent als signes de
puntuació.
- Reconèixer els principals elements lingüístics (text, oració: tipus,
complements, morfologia nominal, verbal, pronoms...).
- Integrar en els textos escrits les normes ortogràfiques, morfològiques,
sintàctiques i lèxiques, en benefici d'una plena comunicació.
- Adquirir i utilitzar un lèxic adequat al contingut del curs.
- Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i els seus
elements formals per a una millor comprensió dels textos aliens i per a la
revisió i millora dels propis.
- Integrar els lligams que s' estableixen entre la persona, el territori, la
cultura i la llengua.
- Presentar els treballs amb un mínim de correcció gramatical i amb cura
formal.
- Establir lligams semàntics entre allò que volen expressar i allò que
escriuen en un text de producció pròpia perquè realment hi hagi
coherència entre el fons i la forma.
- Tenir la fluïdesa necessària en l’expressió escrita per manifestar
realment, de forma ordenada i seqüencial, el missatge central d’allò que
volen comunicar.

Procés d’avaluació. Com s’ha d’avaluar?
L’avaluació inicial o diagnòstica ens ha de permetre disposar d’informació sobre els
alumnes, les seves necessitats lingüístiques i les possibles dificultats individuals. Així,
partirem d’una sèrie d’activitats que demostrin la destresa de l’alumnat en les quatre
capacitats bàsiques d’entendre, parlar, llegir i escriure. D’aquesta manera podrem
conèixer el seu punt de partida

i podrem adequar-hi la nostra programació,

contemplant així un tractament diversificat a l’aula.
Les tècniques d’avaluació s’implementaran al voltant d’una una sèrie d’activitats que
contemplin la comprensió i l’expressió oral i escrita, tals com lectura de textos,
activitats de comprensió lectora i també oral, i exercicis d’expressió escrita i oral.
L’avaluació ha de ser contínua, global (continguts procedimentals i actitudinals),
diversificada (ajustada a la diversitat d’alumnes), i coherent (allò que s’hagi treballat).
El procés avaluador passarà per tres moments al llarg del curs:
1. Avaluació inicial,
2. Avaluació formativa, que es va fent durant tot el curs, per tal de recollir informació
sobre les necessitats i els interessos dels alumnes, el seu progrés, l’assoliment
d’objectius, etc., i que al final pugui revisar el procés d’ensenyament/aprenentatge.
Algunes de les tècniques de recollida de dades:
- fitxa d’observació individual que contempli tot el que es treballi.
- revisió dels quaderns de classe i els treballs (individuals o en grup).
-

proves

específiques

que

seran

inserides

dins

el

procés

d’ensenyament/aprenentatge com una activitat més; i procurarem que no
es basin únicament en la memorització de coneixements, sinó més aviat
en el raonament, en l’ús de diferents tècniques, o en la manifestació
d’actituds.
3.

Avaluació sumativa, en acabar un període formatiu determinat, per tal

d’interpretar els resultats de cada alumne, i així qualificar-lo, cosa que ens permet, a
la Junta d’Avaluació, prendre decisions sobre l’orientació i d’adequació curricular.

6. Recursos
Els recursos que utilitzaran són diversos:


Material adaptat preparat pel professorat (Nexe, Món, fitxes de vocabulari,
fitxes de comprensió lectora...)



Recursos en xarxa (edu365…, pel·lícules, cançons, ….)


Comencem.
Llibre Vincles.


Diccionaris.

7. Activitats complementàries i extraescolars
L'alumnat de PALIC realitzarà les mateixes activitats extraescolars del seu grupclasse.
Aquest curs el nostre centre participa del programa INTERCAT, així doncs, intentarem
motivar al nostre alumnat perquè participi i gaudeixi de les activitats que es
realitzaran dins el programa.
A tot l’alumnat nouvingut i que encara té mancances en la llengua catalana l’enviam al
curs que fa l’IEB al nostre centre els dimarts i dimecres de 14’05 a 15 hores.
També al curs d’estiu que fa la mateixa entitat. Sempre i quan l’IEB les concedeixi.
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1. El PAT en l'organigrama de funcionament del centre
El Pla d’Acció Tutorial és el marc en el qual s’especifiquen els criteris de l’organització i
les línies prioritàries de funcionament de la tutoria en el centre, i ha d’incloure les
funcions establertes en el Decret 120/2002 d'organització i funcionament dels centres,
les actuacions establertes en la Resolució de 30 d’abril de 1996, de la Direcció General
de Renovació Pedagògica, per la qual es dicten instruccions sobre el Pla d’Activitats
dels departaments d’orientació dels Instituts d’Educació Secundària (B.O.M.E.C, 13 de
maig de 1996, núm. 20), i l’Ordre del 14 de juny de 2002 d’elaboració i execució del
programa d’acolliment lingüístic i cultural.
D’acord amb la normativa actual l'acció tutorial serà realitzada de forma compartida
pel conjunt de professors que atenen un grup i que són coordinats pel tutor, atès que
l’activitat docent implica, a més d’impartir els ensenyaments propis de l’àrea, el
seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge dels alumnes i l’adaptació dels
ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten.
L’acció tutorial ha de considerar els diferents àmbits en què es desenvolupa: activitats
d’ensenyament que duen a terme els diferents membres de l’Equip Docent; les
actuacions que desenvolupa el tutor/a individual amb els alumnes i amb les seves
famílies; les actuacions que desenvolupa el tutor/a de grup amb aquest i les activitats
que hi realitza a les hores de tutoria lectiva. les activitats d’ensenyament que duen a
terme els diferents membres de l’Equip Docent; les actuacions que desenvolupa el
tutor/a individual amb els alumnes i amb les seves famílies; les actuacions que
desenvolupa el tutor/a de grup amb aquest i les activitats que hi realitza a les hores
de tutoria lectiva.

2. Definició.
El PAT, és el document on es concreten els objectius i les activitats que duu a terme
el professorat del centre pel que fa a:
-

L'orientació acadèmica, personal i professional de l'alumnat.

- La dinamització del grup classe.
- La gestió de l'aula respecte a les normes de convivència, concreció dels aspectes

de convivència i de resolució de conflictes establerts al pla de convivència i de
l'aspecte emocional dels alumnes.
- La coordinació de l'activitat educativa entre els membres dels equips docents.
- La coordinació del professorat amb les famílies de l'alumnat.
- Procediments de seguiment i avaluació.

L’acció tutorial forma part de l’acció educativa i és inseparable del procés
d’ensenyament-aprenentatge.
L’acció tutorial contempla la dimensió personalitzada de l’educació i ha de ser la línia
integradora que aglutini tot el conjunt d’activitats educatives que incideixen damunt
un grup d’alumnes, i a cadascun d’ells individualment considerats, assumides per tot
l’equip educatiu sota la coordinació del tutor/a.
L'acció tutorial, pel que fa referència al grup i els alumnes individualment considerats,
ha de treballar en cadascun dels àmbits implicats en l'acció educativa del centre
(alumnes, pares, professors) i implica tot el col·lectiu docent. La tutoria és
desenvolupada en el grup dels alumnes, en la comunicació amb les famílies i la resta
del professorat, així com en les tasques específiques que cada professor des de la
seva àrea ha de dur a terme per orientar, tutelar i donar suport al procés
d’aprenentatge de cadascun dels seus alumnes.

El procés d'avaluació que realitza l'equip docent i les juntes d'avaluació corresponents
és presidit i coordinat pel tutor/a i l'orientació, quasi bé sempre, és conseqüència de
l'avaluació que moltes vegades es realitza en sessions de tutoria i als moments
d'informació a les famílies.
Aquest pla precisa de la col·laboració de tots els estaments i membres de la comunitat
educativa i, molt especialment, la capolaria d'estudis, la direcció, el departament
d'orientació, els professors d'àrea, el departament d'activitats extraescolars i
complementàries, així com les famílies i els propis alumnes.
El departament d'orientació és l’òrgan de coordinació docent i l’òrgan tècnic
especialitzat de suport conceptual i instrumental en relació a l'avaluació, orientació i
tutoria. El departament d'orientació està a disposició dels tutors per a donar-los

suport tècnic i instrumental en la seva funció avaluadora, orientadora i tutorial.

2.1. Objectius del PAT
Les finalitats essencials de l'acció tutorial són:
 Afavorir la integració i participació dels alumnes en la vida de l'institut.
 Potenciar la personalització de l'acció educativa.
 Facilitar l'orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.
 Contribuir a la dinamització del grup-classe i la gestió de l’aula respecte a les
normes de convivència i resolució de conflictes.
 Realitzar un seguiment personalitzat del procés d'ensenyament-aprenentatge,
contribuint al caràcter integral de l’educació que contempli el desenvolupament
dels aspectes cognitius, emocionals i socials.
 Organitzar els procediments de seguiment i avaluació.
 Coordinar l’activitat educativa entre els membres dels equips docents.
 Facilitar la presa de decisions respecte al futur acadèmic i professional de cada
alumne/a.
 Contribuir a l'adequada interrelació entre el professorat, alumnat, famílies i
entorn social.
2.2.Àmbits d'actuació:
Els àmbits d’actuació del PAT abarquen els següents sectors de la comunitat
educativa:
-

El grup d’alumnes.

-

Cada alumne de la tutoria (individualment)

-

L’equip docent.

-

El Departament d’Orientació.

-

Les famílies dels alumnes.

3. Funcions dels tutors
El tutor o la tutora és una element clau en l'educació personalitzada a l'alumnat, la
qual cosa suposa el respecte al ritme d'aprenentatge i necessitats específiques de
cada alumne.
Per dur a terme l'acció tutorial, l'equip de tutors han de realitzar

les següents

funcions:
 Atenció a la diversitat de l'alumnat.
 Facilitar la inclusió dels alumnes en el grup i fomentar la seva participació en les
activitats de l'institut.
 Ajudar a resoldre les demandes i les inquietuds de l'alumnat i mediar, amb
col·laboració amb els representants dels alumnes –delegat/ada i subdelegat/ada
– davant la resta del professorat i de l'EE.
 Assessorar l'alumnat sobre les seves possibilitats acadèmiques i professionals.
 Desenvolupar les activitats previstes en el PAT.
 Coordinar els processos d'avaluació de l'alumnat del seu grup i adoptar,
conjuntament amb l'equip educatiu, les decisions de promoció i titulació
establertes pel centre.
 Coordinar les activitats dels alumnes en relació a la programació del
Departament d'activitats extraescolars i complementàries.
 Coordinar, organitzar i presidir l'equip educatiu i les sessions d'avaluació del seu
grup d'alumnes.
 Complimentar la documentació acadèmica individual de l'alumnat al seu càrrec.

 Informar les famílies, el professorat i l'alumnat del grup de tot allò que els
pertoqui saber en relació a les activitats docents, les complementàries i el
rendiment acadèmic.
 Facilitar la cooperació educativa entre el professorat i les famílies dels alumnes.

4. Organització de les tutories
La coordinació es realitzarà mitjançant reunions setmanals de tots els tutors de 1 r i 2n
d'ESO, i de 3r i 4t d'ESO respectivament. El responsable de la coordinació és el cap
d'estudis, comptant amb la col·laboració del DO. L'orientadora assistirà a les reunions.
Dues sessions a 1r i 2n d’ESO de l'horari lectiu del tutor la destinarà al
desenvolupament de l'acció tutorial, amb el grup-classe com

individualment amb

l'alumne/a.
Una sessió a 3r i 4t d’ESO de l'horari lectiu del tutor la destinarà al desenvolupament
de l'acció tutorial, amb el grup-classe com individualment amb l'alumne/a.
La feina de tutoria és una tasca compromesa que requereix atenció, dedicació i
coordinació per part de la figura del tutor/a. Des de l’equip directiu s’han de tenir
present aquestes característiques per oferir mesures de compensació als docents que
són designats tutors responsables d’un nivell educatiu, a criteri de la disponibilitat
horària del centre, prioritzant els tutors de 1r i 2n d’ESO.
El Departament d’Orientació, per facilitar el desenvolupament del pla d'acció tutorial
ha planificat una proposta de programació, amb el manteniment dels criteris de
flexibilitat i obertura als suggeriments i d’adaptabilitat a les necessitats de cada grupclasse. En finalitzar el curs es farà necessària una avaluació objectiva, per part del
tutor/a i de l’alumnat, del grau de desenvolupament dels objectius proposats,
activitats, materials, coordinació, etc. amb l'objectiu de millorar la coordinació,
l’adequació de les propostes, els materials i activitats. Les reunions setmanals de
coordinació de tutors, cap d’estudis i DO facilitaran la comunicació i coordinació entre
els tutors d’un mateix nivell.

En coordinació amb la comissió d'activitats extraescolars, s'organitzaran activitats
complementàries a l'acció tutorial relacionades amb els continguts del PAT i amb
referència a la transversalitat curricular.

4.1. Criteris per a l’assignació de tutories a 1r i 2n d’ESO:
1. Mantenir el grup durant 1r i 2n d'ESO, amb les baixes (repetidors de 1r) i altes
pertinents (repetidors de 2n i noves incorporacions). L'objectiu és mantenir la cohesió
del grup i conèixer la seva dinàmica. L'experiència amb el grup possibilita la
transmissió d'informació respecte al conjunt de l'alumnat al nou equip educatiu.
2. Assignació de tutors. Mantenir els tutors durant 1 r i 2n d'ESO. En principi ha de ser
un/a professor/a predisposat, coneixedor de les característiques dels nivells i de
l'alumnat, per facilitar la inclusió i el desenvolupament integral dels alumnes.
Segons s'especifica a les instruccions de funcionament del centres, les tutories de 1 r i
2n d'ESO s'assignaran preferentment a funcionaris del cos de mestres; així ho poden
fer els departaments que comptin amb mestres, i de manera rotativa, com la resta de
departaments.
3. Els tutors de 1r i 2n d'ESO comptaran en el seu horari (lectiu o complementari) una
compensació horària per poder realitzar un seguiment individualitzat dels alumnes i
les famílies.
4. Es prioritzarà que la tutoria d'ALTER l'ostenti un docent amb estabilitat al centre i
amb habilitats per poder gestionar aquests alumnes.
El tutor/a dels alumnes ALTER comptarà amb una sessió setmanal per coordinar-se
amb els educadors externs, fer el seguiment de cada alumne al centre i coordinar les
àrees instrumentals amb els departaments corresponents.
5. Activitats generals
Les activitats a desenvolupar dins el marc de l’acció tutorial, a més dels àmbits
d’intervenció també es poden agrupar en els blocs de continguts que es detallen a
continuació i que hem establert per a clarificar el desplegament de les activitats, així
com per a establir eixos d’actuació. Aquestes directrius generals són el suficientment
obertes per a adequar-se a les característiques i casuístiques individuals i grupals,
però alhora estan elaborades i temporalitzades per a què es pugui garantir

adequadament el desenvolupament del PAT.
 Bloc 1: Educació emocional: Tenint en compte les habilitats socials, la cohesió
de grup, els processos d’acollida, etc.
 Bloc 2: Suport als processos d’ensenyament-aprenentatge: treballar diferents
tècniques d'estudi per ajudar al màxim desenvolupament del potencial de cada
alumne i del sentit de la responsabilitat i de compromís amb el propi progrés
personal. Tenint present el foment de l'autonomia de l'alumne/a.

 Bloc 3: Temes transversals i educació en valors: en aquest apartat de
continguts podem referir-nos al treball de valors o als continguts transversals
del currículum recollits a l'article 13 del Decret 34/2015, a més d’altres
aspectes que contribuiran a atendre al desenvolupament intel·lectual, afectiu,
social i moral dels alumnes i ha de permetre tractar aquells aspectes que també
són part de la seva formació però que generalment estan fora de les
programacions específiques.
 Bloc 4: Orientació acadèmica i professional (veure POAP) suport a l'alumnat en
la presa de decisions per triar l'opció que millor s'ajusti al seu perfil professional
i als seus interessos personals.

5.1. Activitats segons àmbits d’intervenció:
Activitats dels tutors referides a alumnes:
Individualment
 Recollida d'informació sobre els alumnes (Informe personal de l'alumne-a).
 Mantenir entrevistes individuals amb els alumnes per afavorir la seva formació
integral, facilitant l’autoconeixement, autoacceptació i actituds i valors que li
permetin comportar-se socialment amb maduresa, autocontrol i autonomia.
 Informar, assessorar i orientar als alumnes davant qualsevol opció que hagin de
prendre davant diferents possibilitats educatives o professionals, però afavorint
la seva capacitat de decisió.

 Afavorir la inclusió de l’alumne en el seu grup i en la vida escolar.
 Aplicar el protocol d’absentisme a l’alumnat que ho requereixi.
 Recollir les “amonestacions” dels alumnes que li facin arribar els professors i
seguir les indicacions establertes al centre.
 Fer un seguiment individual de l’alumne quan el tutor o l’equip docent ho trobi
convenient. Es podrà fer servir un full de seguiment individual. El tutor/a haurà
d’informar als pares i es podrà fer una retirada en cas que la família no el
supervisi.

Col·lectivament
 Fer activitats d’acollida, presentació i inclusió de l'alumnat.
 Conèixer i incidir en la dinàmica del grup-classe, de cara a fomentar la inclusió i
la cohesió de grup.
 Organitzar l'elecció de delegats i la participació dels alumnes dins la classe i
l'institut.
 Realitzar un seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge per tal de
millorar els hàbits i tècniques d'estudi.
 ajudar en la resolució de conflictes que puguin sorgir.
 Presidir les sessions d'avaluació i fer un seguiment dels acords.
 Participar en les activitats d'orientació acadèmica i professional.
 Propiciar el desenvolupament emocional dels alumnes per aconseguir el progrés
acadèmic i l'equilibri personal.

Activitats dels tutors referides al professorat
Individualment:
 Rebre i trametre informació sobre alumnes o el grup en conjunt.
 Mediar per solucionar possibles conflictes.
Col·lectivament:

 Traspàs de dades entre tutors i quan es produeix un canvi de professors tutors
d’un curs a l’altre
 Coordinar l'equip educatiu del curs, mitjançant les reunions d’equips docents,
per tal de prendre acords entre tots els professors.
 Fer el seguiment d’aquests acords.
 Mantenir informat l’equip docent de les incidències del grup i el seguiment de
conflictes de convivència.
Activitats dels tutors referides a pares/mares:
Individualment:
 Entrevistes amb pares i/o mares dels alumnes, sigui a demanda d’ells mateixos,
del tutor/a o de l’alumne/a.
 Donar les informacions i orientacions pertinents en els aspectes que afecten a
l’educació dels seus fills.
Col·lectivament:
 Reunió inicial de primera presa de contacte amb els pares, on se’ls informarà
del funcionament i normes del centre.
 Reunió d’orientació acadèmica i professional per 3r i 4t ESO.
 Altres reunions durant el curs a demanda dels tutors, pare o de la caporalia
d’estudis.

5.2. Propostes d’activitats del departament d’orientació a les tutories.

Proposta blocs a treballar/ Activitats:*
1r ESO

1r
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A:
-Elecció alumne/a Delegat
-Sociograma CESC

2n
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A.
Bloc 3 temes transversals, valors.

3r
trimestre

Bloc 3 temes transversals, valors.
Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

Proposta blocs a treballar/ Activitats:*
2n ESO

1r
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A:
-Elecció alumne/a Delegat
-Sociograma CESC
Bloc 3 temes transversals, valors.

2n
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A.
Bloc 3 temes transversals, valors.

3r
trimestre

Bloc 2 suport al procés d’E-A.
Bloc 3 temes transversals, valors.
Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

Proposta blocs a treballar/ Activitats:*
3r ESO

1r
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A:
-Elecció alumne/a Delegat

Bloc 3 temes transversals, valors.
2n
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A.
Bloc 3 temes transversals, valors.

3r
trimestre

Bloc 3 temes transversals, valors.
Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

Proposta blocs a treballar/ Activitats:*

4t ESO

1r
trimestre

Bloc 1 educació emocional
-Elecció alumne/a Delegat
Bloc 2 suport al procés d’E-A.
Bloc 3 temes transversals, valors.
Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

2n
trimestre

Bloc 3 temes transversals, valors.
Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

3r
trimestre

Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

(*) Les propostes d’activitats i recursos per al treball a les tutories estaran a l’abast
dels tutors que adoptaran les necessàries, adients i adaptades a les característiques i
necessitats del seu grup. Es guardaran en quatre carpetes classificades segons la
temàtica esmentada (blocs) en el Drive del IES, a la unitat compartida /tutors/. En els
casos en què sigui viable, es tindrà una còpia impresa al D.O. per a consulta.

5.3. Activitats complementàries i extraescolars

El DO preveu la realització de les següents activitats :
* POAP:
- Fira d’FP, si s’organitza.
- Visita al centre de professionals de la Direcció General d'FP: 4t ESO. Dates a
determinar, preferiblement en el 3r trimestre.
- Taller de presa de decisions (IBjove) 4t ESO. 1r trimestre. 08/11/19
- Què hi ha després de l'ESO?: (Seràs UIB) 4t ESO. En el 2n trimestre.10/01/2020
- Els meus fills acaben l'ESO, què poden fer?. (Seràs UIB) Per a pares i mares
d'alumnes de 3r i 4t ESO. Finals 2n trimestre/principi 3r trimestre, a concretar dates.
(AMIPA)
- Visita i participació en jornades de portes obertes de diferents centres on
s'imparteixin cicles d'FP: 3r i 4t ESO. CEPA Borja Moll, Pau casesnoves CIFP, CIFP Joan
Taix i IES Alcúdia.

- Visita d’ex-alumnes del centre que cursin batxillerat, cicles o universitat per explicar
la seva experiència.

* EDUCACIÓ EMOCIONAL:
- Taller d’intel.ligència emocional (UIB) Tots els cursos d’ESO. Desembre 2019.
* EDUCACIÓ EN VALORS I TEMES TRANSVERSALS:
- Fake news: (UIB) 4t ESO. 08/11/2019
- Ciberbullying: (UIB) 1r i 2n ESO. Abril 2020
- Seguretat a internet. Policia tutor. 1r i 2n ESO
- Taller de sensibilització vers la discapacitat. (PRODIS) 1r ESO. 1r trimestre.
- Combatre els estereotips de gènere (UIB) 3r ESO. Gener 2020.
- Combatre els estereotips de gènere (UIB) 1r ESO. Abril 2020.
- Taller educació sexual. Educadora Serveis Socials. 3r ESO. 2n trimestre.
- Projecte Jove. Prevenció drogodependències i xarxes socials. 2n ESO. 2n Trimestre.
- Diversitat sexual. Ben amics. 2n ESO. 2n trimestre.
Aula UEECO: 1r trimestre: - Observatori de Costitx
2n trimestre: - Fira del Ram
- Manacor (Museu Rafel Nadal i Aproscom)
3r trimestre: - Visita a Palma.
Altres sortides o activitats organitzades per a altres grups del centre i que per les
seves característiques siguin adequades per participar-hi, tots o alguns dels nostres
alumnes.
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1.Introducció
El pla d'orientació acadèmica i professional tindrà com a finalitat facilitar el suport i
l'orientació acadèmica i professional al llarg de l'escolarització de l'alumnat i,
especialment, en aquells moments en què l'elecció entre diverses opcions pot
condicionar en gran mesura el futur acadèmic i professional dels alumnes, com ara
l'ingrés en el centre, canvi d'etapa, l'elecció de matèries optatives, itineraris formatius
o la transició a la vida adulta.
2.Objectius generals
2.1. Amb l'alumnat
• Conèixer i valorar de forma ajustada les seves pròpies capacitats, motivacions i
interessos.
• Aprendre a prendre decisions: coneixement de la realitat, maneig d'informació,
anàlisi i previsió,...
• Proporcionar informació adequada i precisa sobre les diferents opcions educatives i/o
laborals que ofereix el sistema educatiu.
• Familiaritzar als alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO amb el món del treball, assessorament
en la recerca d'ocupació i anàlisi del mercat laboral.
• Potenciar l'autorientació.
• Superar prejudicis discriminatoris.
• Conèixer les institucions i entitats de l'entorn.
2.2. Amb els tutors
• Ser receptors de les demandes acadèmiques i/o professionals del seu grup.
• Participar activament en el POAP.
2.3. Amb els pares i mares o tutors legals
• Informar-los sobre els diferents itineraris de formació i sortides professionals.
• Afavorir el seu suport en el procés de presa de decisions dels seus fills/es.
3. Orientació acadèmica i professional:
S'inclouen les actuacions per a una adequada presa de decisió, la informació
acadèmica i professional i el contacte amb el món del treball en els cursos que es
considera.

3.1. Per als alumnes que inicien 1r d'ESO
a. Objectius
• Motivar l'alumnat per a les activitats que es duran a dur a terme al llarg del pla
d'orientació acadèmica i professional.
• Sensibilitzar l'alumnat sobre la importància de la presa de decisions en relació al
futur acadèmic i professional.
• Afavorir el coneixement de l'alumne sobre les seves capacitats i aptituds.
• Informar de manera genèrica sobre l'organització del sistema educatiu i les possibles
opcions acadèmiques a seguir, informació sobre optatives de 2n i la seva relació amb
els itineraris acadèmics.
b. Actuacions, responsables i temporització
•Informació sobre els objectius i activitats del POAP.
• Reflexió dels alumnes sobre les seves aptituds i rendiment escolar.
• Informació i reflexió sobre els passos necessaris per prendre una decisió.
• Informació i anàlisi sobre l'organització del sistema educatiu.
• Informació i anàlisi de l'estructura de l'ESO.
• Els responsables d'aquestes activitats seran els tutors, assessorats pel DO en
qüestions metodològiques i materials.
• Anàlisi de les diferents opcions educatives que ofereix el sistema educatiu;
programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment acadèmic (PMAR), formació
professional bàsica (FPB), programa ALTER...Les activitats es desenvoluparan durant
el tercer trimestre del curs.
• Emetre el corresponent Consell Orientador.
c. Avaluació
•L'avaluació la realitzaran els tutors conjuntament amb el DO
• També els alumnes participaran en l'avaluació en finalitzar cada activitat referent al
POAP.
3.2. Per als alumnes de 2n d'ESO
a. Objectius
Mateixos objectius que a 1r d'ESO amb major nivell de profunditat.
b. Actuacions, responsables i temporització

•Continuació del programa sobre presa de decisions iniciat a 1r d'ESO. Aquest
programa consistirà en identificar les diferents alternatives que els proposa el sistema
educatiu, posteriorment eliminar alternatives i començar a decidir.
• Informació sobre les possibles optatives a triar a 3r d'ESO i analitzar la seva
connexió amb les modalitats de Batxillerat i Cicles Formatius de Formació Professional.
• Els responsables d'aquestes activitats seran els tutors en col·laboració amb el DO,
tant en aspectes metodològics com en materials. Es realitzaran durant el tercer
trimestre en l'àmbit de la tutoria.
• Anàlisi de les diferents opcions educatives que ofereix el sistema: Matemàtiques
orientades als ensenyaments acadèmics o Matemàtiques orientades als ensenyaments
aplicats, PMAR , FPB, programa ALTER...
• Emetre el corresponent Consell Orientador.
c. Avaluació
L'avaluació es realitzarà en els mateixos termes que la indicada anteriorment per a 1r
d'ESO.
3.3. Per als alumnes de 3r d'ESO
a. Objectius
• Aprofundir en l'entrenament sobre presa de decisions, iniciat a 1r i 2n d'ESO .
• Afavorir el coneixement de l'alumne respecte dels seus propis interessos i
motivacions.
• Informar l'alumnat sobre els itineraris i les possibles optatives a triar per a 4t d'ESO.
• Analitzar sintèticament el contingut de les citades optatives i estudiar la relació dels
itineraris amb les modalitats de batxillerat i Cicles Formatius de Formació Professional.
• Informar l'alumnat sobre la possibilitat de realitzar les proves d'accés a FP Grau
Mitjà per lliure per facilitar la incorporació a aquests estudis sense haver obtingut la
titulació d'ESO
b. Actuacions, responsables i temporització
• Afavorir el procés de presa de decisions, que tindrà la seva continuació a 4t d'ESO.
• Les activitats giraran entorn als nuclis de continguts:
- Elaboració de llista de professions que no interessen.
- Elaboració de llista de professions que interessen.
- Confrontació de les característiques del subjecte amb diferents professions.

• Anàlisi de l'estructura i continguts de les diferents matèries optatives per a 4rt ,
partint d'informacions aportades pel professorat d'aquestes optatives, així com dels
itineraris de batxillerat i Cicles Formatius de Formació professional. Informació sobre
les diferents opcions universitàries i la correspondència entre la modalitat de
Batxillerat.
• Informació sobre la possibilitat de realització de les proves lliures d'accés a FP Grau
Mitjà per als alumnes que tenen possibilitat de no titular a ESO.
• Anàlisi de les diferents opcions educatives que ofereix el sistema educatiu;
optativitat en 4t d'ESO, Cicles específics de Formació Professional i Batxillerat.
• Anàlisi de les diferents opcions i modalitats de treball de forma general. Els
responsables

d'aquestes

activitats

seran

els

tutors,

assessorats

pel

DO.

Es

desenvoluparan en el marc de la tutoria durant el tercer trimestre del curs.
• Emetre el corresponent Consell Orientador.
c. Avaluació
• L'avaluació d'aquestes activitats es durà a terme pels tutors i alumnes implicats.
3.4. Per als alumnes de 4t d'ESO
a. Objectius
• Informar pares i alumnes sobre les diferents opcions acadèmiques i professionals en
finalitzar la ESO.
• Afavorir l'autoconeixement de l'alumne; aptituds, interessos i autoconcepte.
• Sensibilitzar els alumnes sobre la importància de la presa de decisions acadèmiques
i/o professionals, especialment en cursos de final d'etapa.
• Conèixer les diferents modalitats de Batxillerat, i Cicles Formatius de Formació
Professional de nivell Mitjà i Superior.
• Facilitar informació suficient a l'alumne sobre les diferents opcions educatives i
laborals.
• Propiciar el contacte de l'alumne amb el món del treball, per facilitar la seva inserció
al món laboral.
• Formular el Consell Orientador per als alumnes que acaben 4t d'ESO.
b. Actuacions, responsables i temporització
• Informació als alumnes sobre les modalitats de Batxillerat i la seva concordança
amb els estudis universitaris; itineraris de Batxillerat, i Cicles Formatius de Formació

professional de Grau mitjà i Superior.
• Informació sobre les diferents opcions universitàries.
•Informació sobre les diferents sortides professionals, oferta a través de material
proporcionat per organismes oficials (SOIB...).
• Anàlisi sobre les diferents tècniques de recerca d'ocupació, els diferents tipus de
contractes de treball, així com coneixement de les ocupacions més demandades i les
menys demandades, basant-nos en informació proporcionada per

el SOIB.

•Continuar incidint en el procés de presa decisions iniciat en 3r d'ESO.
Els continguts de les activitats seran els següents:
- Anàlisi del rendiment escolar de l'alumne.
- Maneig de variables i factors que intervenen en la presa de decisions.
- Revisió d'interessos, aficions i expectatives professionals, redefinició de la presa de
decisions en funció de les conclusions obtingudes anteriorment.
Així mateix, les dades manejades poden ser útils com a informació complementària
per elaborar, per part del tutor, el Consell Orientador al final de 4t d'ESO. La
coordinació de l'orientació acadèmica i professional estarà a càrrec del DO, en
col·laboració amb els tutors. Es desenvoluparà durant el segon i el tercer trimestre.
c. Avaluació
• En finalitzar les actuacions pels alumnes i els professors implicats.
4. Activitats complementàries i extraescolars
El DO preveu la realització de les següents activitats :
- Fira d’FP, si s’organitza..
- Visita al centre de professionals de la Direcció General d'FP: 3r i 4t ESO. Dates a
determinar, preferiblement en el 3r trimestre.
- Taller de presa de decisions (IBjove) 4t ESO. 1r trimestre. 08/11/19
- Què hi ha després de l'ESO?: (Seràs UIB) 4t ESO. En el 2n trimestre.10/01/2020
- Els meus fills acaben l'ESO, què poden fer?. (Seràs UIB) Per a pares i mares
d'alumnes de 3r i 4t ESO. Finals 2n trimestre/principi 3r trimestre, a concretar dates.
(AMIPA)
- Visita i participació en jornades de portes obertes de diferents centres on
s'imparteixin cicles d'FP: 3r i 4t ESO. CEPA Borja Moll, Pau casesnoves CIFP, CIFP Joan
Taix i IES Alcúdia.

- Visita d’ex-alumnes del centre que cursin batxillerat, cicles o universitat per explicar
la seva experiència.
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2. 1 PROGRAMACIÓ 3r PMAR ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL

En aquest grup hi ha 14 alumnes.
Cal destacar la diversitat de procedència de l'alumnat ja que n'hi ha de diverses
nacionalitats i també hem de tenir en compte que els alumnes tenen diferents
necessitats educatives. Hi ha cinc alumnes que venen d’un 2n ordinari. A nivell
acadèmic una bona quantitat d’aquests alumnes duen assignatures suspeses de
cursos anteriors.
L'ús de la llengua catalana no és l'habitual d'aquest grup-classe, per això
s’utilitzarà de manera intensiva i extensiva perquè en facin un ús regular i
l'aprenguin a emprar sense dificultat. L’altre handicap important que té el grup
és la manca de motivació, per la qual cosa s’hauran de cercar fórmules
didàctiques al llarg del curs per tenir l’alumnat interessat i que no desconnectin
del procés d’aprenentatge.
La professora encarregada d'impartir les matèries de l'Àmbit Sociolingüístic
(Català, Castellà i Ciències Socials) és na Mireia Pol Pons, del departament de
Llengua catalana i literatura.

La distribució horària de les assignatures que formen aquest mòdul és de 3
hores setmanals de cada una de les assignatures.

OBJECTIUS DE L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
Els objectius específics que l'alumne/a ha d'assolir durant el curs són els
següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món
dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle
XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i
cultures

diverses,

evitant

qualsevol

tipus

de

discriminació

i

estereotips

lingüístics.
2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana per
comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació
i en la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i
concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer
les necessitats individuals i socials.
3. Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació
parlada

o

escrita,

per

a

la

construcció

dels

coneixements,

per

al

desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva participació en les
creacions culturals. A fi que sigui possible que, al final de l’educació secundària
obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament la llengua catalana.
4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les
tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i
presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per
participar en la vida social.
5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera
coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una
actitud respectuosa i de cooperació.
6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat
acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment
personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.
7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot
tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els
elements verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.
8. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les
convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de
simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la
llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i
escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.
10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món
actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com
una riquesa cultural i personal.
11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia
capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el
control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.
12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica
de textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació
per adoptar una visió personal i crítica.
13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i
transmetre informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i
coherència.
14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua
(fonològic, ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els
elements que hi pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.
15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, assenyalar
els mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context
a fi de desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.
16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació
comunicativa.
17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions
que s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema,
pintura, música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua catalana des
de l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la
relació amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del
patrimoni comú.
19.

Aplicar

tècniques

i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual,

esborrany...) per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Els objectius específics que l'alumne/a ha d'assolir durant el curs són els
següents:
1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món
dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle
XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i
cultures

diverses,

evitant

qualsevol

tipus

de

discriminació

i

estereotips

lingüístics.
2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua castellana
per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració
d’informació i en la transformació dels coneixements), per expressar les opinions
i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer
les necessitats individuals i socials.
3. Aconseguir la competència en llengua castellana com a vehicle de comunicació
parlada

o

escrita,

per

a

la

construcció

dels

coneixements,

per

al

desenvolupament personal i l’expressió i per a la participació en les creacions
culturals.
4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les
tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i
presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per
participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera
coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una
actitud respectuosa i de cooperació.
6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat
acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment
personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.
7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot
tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els
elements verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.
8. Comprendre i crear textos literaris emprant els coneixements bàsics sobre les
convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos
estilístics, i valorar així el coneixement del patrimoni literari com una manera de
simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la
llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i
escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.
10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món
actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com
una riquesa cultural i personal.
11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia
capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el
control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.
12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica
de textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació
per adoptar una visió personal i crítica.
13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i
transmetre informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i
coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua
(fonològic, ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els
elements que hi pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.
15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, i assenyalar
els mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context
a fi de desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.
16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació
comunicativa.
17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions
que s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema,
pintura, música...).
18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua castellana
des

de

l’edat

mitjana

fins

a

l’actualitat,

reconèixer

i

valorar

la seva

intencionalitat, la relació amb el context sociocultural i les convencions dels
gèneres com a part del patrimoni comú.
19.

Aplicar

tècniques

i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual,

esborrany...) per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

ÀREA DE SOCIALS
Els objectius específics que l'alumne/a ha d'assolir durant el curs són els
següents:
1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i
culturals i les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest
coneixement per comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats
i els seus problemes més rellevants.
2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del
medi físic i les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora
d’emprar l’espai i els recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic,

social, cultural, polític i mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la
problemàtica específica de l’ús dels recursos a les Illes Balears.
3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el
medi que organitzen i en el qual es desenvolupen.
4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat
geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques,
així com els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes
Balears.
5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els
esdeveniments històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i
de les Illes Balears a fi d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la
humanitat amb un marc cronològic precís.
6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic
del món, d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.
7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social,
cultural i històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i
respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds
positives cap a la defensa i la conservació d’aquest patrimoni, especialment el de
les Illes Balears.
8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo
al vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i
millorar la comunicació.
9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques
propis de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic,
estadístic i cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i
social, les biblioteques, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la
informació i la comunicació; tractar aquesta informació d’acord amb la finalitat
que es persegueix i comunicar-la als altres de forma organitzada i intel·ligible.
10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud
constructiva, crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i

valorant el diàleg com una via necessària per solucionar els problemes humans i
socials.
11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els
valors i les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment
irrenunciable i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i
situacions discriminatòries i injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els
grups socials i les persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics
necessaris.
12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb
cultures i opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a
emetre judicis de valor.

CONTINGUTS DE L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA /
L’ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Ja que els continguts d'ambdues assignatures coincideixen, s’ha considerat
especificar-los de forma conjunta.
BLOC 1. Comunicació oral: escoltar i parlar
Escoltar
Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit d’ús:
àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.
Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat
que

persegueixen:

textos

narratius,

descriptius,

instructius,

expositius,

argumentatius i dialogats.
Observació, reflexió, comprensió i valoració del sentit global dels debats,
col·loquis i converses espontànies, de la intenció comunicativa de cada
interlocutor i aplicació de les normes bàsiques que els regulen.

Parlar
Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a
la producció i avaluació de textos orals.
Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic:
planificació

del

discurs, pràctiques orals formals i informals i avaluació

progressiva.
Participació en debats, col·loquis i converses espontànies mitjançant l’observació
i el respecte de les normes bàsiques d’interacció, intervenció i cortesia que
regulen aquestes pràctiques orals.

BLOC 2. Comunicació escrita: llegir i escriure
Llegir
Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies necessàries per a la
comprensió de textos escrits.
Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit personal,
àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.
Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius, descriptius, instructius,
expositius, argumentatius i dialogats.
Actitud

progressivament crítica i reflexiva davant la lectura, n’organitza

raonadament les idees, les exposa i respecta les dels altres.
Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les
tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació.

Escriure

Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies per a la producció de textos
escrits: planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i
revisió del text.
L’escriptura com a procés.
Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i
àmbit social.
Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius
i escriptura de textos dialogats.
Interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge
i com a forma de comunicar sentiments, experiències, coneixements i emocions.

BLOC 3. Coneixement de la llengua
La paraula
Reconeixement, ús i explicació de les categories gramaticals: substantiu,
adjectiu, determinant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i interjecció.
Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula.
Procediments per formar paraules.
Comprensió i interpretació dels components del significat de les paraules:
denotació i connotació. Coneixement reflexiu de les relacions semàntiques que
s’estableixen entre les paraules.
Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten el significat de les
paraules:

causes

i

mecanismes.

Metàfora,

metonímia,

paraules

tabú

i

i

valoració

les normes ortogràfiques i gramaticals

eufemismes.
Coneixement,

ús

de

reconeixent el seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi per aconseguir una
comunicació eficaç.

Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre
l’ús de la llengua.
Les relacions gramaticals
Reconeixement, identificació i explicació de l’ús dels diferents grups de paraules:
grup nominal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les relacions que
s’estableixen entre els elements que els conformen en el marc de l’oració simple.
Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de l’oració simple:
subjecte i predicat. Oracions impersonals, actives i oracions passives.
El discurs
Reconeixement, ús i explicació dels connectors textuals i dels principals
mecanismes de referència interna, tant gramaticals com lèxics.
Reconeixement, ús i explicació dels diferents recursos de modalització en funció
de la persona que parla o escriu. L’expressió de l’objectivitat i la subjectivitat a
través de les modalitats oracionals i les referències internes a l’emissor i al
receptor en els textos.
Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les relacions
gramaticals i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seva relació amb
el context.

Les varietats de la llengua
Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya i valoració
com a font d’enriquiment personal i com a mostra de la riquesa del nostre
patrimoni històric i cultural.

BLOC 4. Educació literària

Pla lector
Lectura lliure d’obres de la literatura espanyola i universal i de la literatura
juvenil com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món
per aconseguir el desenvolupament dels propis gusts i interessos literaris i de
l’autonomia lectora.
Introducció a la literatura mitjançant els textos.
Aproximació als gèneres literaris i a les obres més representatives de la
literatura espanyola des de l’edat mitjana al Segle d’Or a través de la lectura i
l’explicació de fragments significatius i, si és el cas, textos complets.
Creació
Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos, segons les
convencions formals del gènere i amb intenció lúdica i creativa.
Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme treballs.

Temporització continguts nuclears

CURS

ÀREA DE LLENGUA CATALANA

3r ESO
PMAR

1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

La portada de diari. La
notícia. El breu. La crònica

Els gèneres d'opinió. El
reportatge

L'entrevista. La publicitat. La
informació a la xarxa

L'adequació. La coherència

La cohesió. La coma. El
punt i seguit.

El punt i a part. El paràgraf.
Punt i coma, dos punts i
punts suspensius. Parèntesis
i guió

Les categories
gramaticals. El subjecte. El
CN

El verb. L'atribut. CD. CI.
CC

A/E, O/U. La síl·laba, el
diftong i el hiat

L'accentuació i la dièresi.
Les oclusives. Les esses

Els diccionaris. La
sinonímia. La lexicalització

Els camps semàntics i la
hiponímia. Les locucions,
les frases fetes i els
refranys. Les varietats
geogràfiques

Els trobadors. Ramon Llull.
Les quatre grans cròniques

La prosa moral.
L'Humanisme. La poesia
del s.XV. La novel·la
cavalleresca

Temporització continguts nuclears
ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA
1a avaluació

2a avaluació

C. de règim verbal. C.
predicatiu. Pronoms Febles.
L'oració composta
G/J, TG/TJ, IX/X, TX/IG,
B/V, H, M/N, L·L, R/RR
Les varietats geogràfiques.
La sociolingüística. Les
llengües d'Europa
El Renaixement. El Barroc.
El s. XVIII

CURS

3r ESO
PMAR

3a avaluació

De la palabra al texto
Repaso de los géneros
periodísticos. La crónica
Repaso del consonantismo
La lliteratura medieval:
primeras manifestaciones

Complementos directo,
indirecto y agente
El teatro. Repaso de los
géneros dramáticos
La mayúscula y las
minúsculas

El mensaje y el contexto
La poesía. Géneros poéticos
La tilde diacrítica
El Barroco: la poesía

El Renacimiento: la poesía
El sintagma nominal
Los géneros literarios. Los
géneros narrativos. La
novela
La puntuación (I y II): el
punto y los puntos
suspensivos. Los dos
puntos, el punto y coma y
la coma
La literatura medieval: el
mester de clerecía y la
prosa
El sintagma verbal, el
atributo y el complemento
predicativo
El reportaje
La puntuación (III): los
signos de interrogación y
exclamación, el guion y la
raya, el paréntesis, el
corchete y las comillas.

El complemento de
régimen verbal y el
circunstancial

Las relaciones semánticas

La literatura didáctica

La acentuación en palabras
con diptongos e hiatos

Las siglas, los acrónimos,
las abreviaturas y los
símbolos

La biografía

El Barroco: la narrativa y el
teatro

La narrativa del
Renacimiento. La novela
idealista y la novela
realista: el Lazarillo de
Tormes
La oración simple y la
oración compuesta
El artículo de opinión
La acentuación

Las lenguas del mundo
El texto expositivo
Palabras juntas o separadas
La literatura del siglo XVIII

Miguel de Cervantes y Don
Quijote de la Mancha.

La literatura del siglo XV:
el Prerrenacimiento.

ÀREA DE SOCIALS
Obtenció i processament d’informació, explícita i implícita, a partir de la
percepció dels paisatges geogràfics de l’entorn o d’imatges, de fonts orals i de

documents visuals, cartogràfics i estadístics, inclosos els proporcionats per les
tecnologies de la informació i la comunicació. Comunicació oral o escrita de la
informació obtinguda.
●

Realització

alguna

de debats, anàlisi de casos o resolució de problemes sobre

qüestió

d’actualitat

fent

servir,

entre

altres,

les

fonts

d’informació que proporcionen els mitjans de comunicació, valorar
críticament informacions diferents sobre un mateix fet, fonamentar les
opinions, argumentar les propostes, respectar les dels altres i utilitzar
el vocabulari geogràfic adequat.
●

Elaboració


de treballs de síntesi o d’indagació utilitzant informació de

fonts variades i presentació correcta d’aquests combinant diverses
formes d’expressió, aprofitant de manera especial les possibilitats que
proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació.

Bloc 1. Activitat econòmica i espai geogràfic
●

L’aprofitament


econòmic del medi físic: relacions entre naturalesa,

desenvolupament i societat.
● L
 ’activitat econòmica. Necessitats humanes i béns econòmics.
Conceptes i institucions bàsiques per comprendre el funcionament de
l’activitat econòmica en una economia de mercat i la seva repercussió en
el desenvolupament econòmic i a les unitats familiars. Canvis al món del
treball.
●

Les


activitats agràries i les transformacions al món rural. L’activitat

pesquera i la utilització de la mar. La producció energètica (fonts
renovables i no renovables ) i la importància de les energies
renovables. L’activitat industrial i els espais industrials. Diversitat i
importància creixent dels serveis en l’economia actual. Observació i
identificació dels paisatges geogràfics resultants. Presa de consciència
del caràcter limitat dels recursos, de la necessitat de racionalitzar-ne el

consum

i

de

l’impacte

de

l’activitat

econòmica

a

l’espai.

El

canviclimàtic: factors i conseqüències.
●

Localització


i caracterització de les principals zones i focus d’activitat

econòmica, amb especial referència al territori espanyol i europeu.
●

Contextualització


de l’economia balear dins el marc espanyol, europeu

i mundial. La terciarització de les Illes Balears: evolució i situació dels
sectors primari i secundari. El turisme: evolució i característiques del
turisme

tradicional

i

del

turisme

alternatiu.

Repercussions

demogràfiques, socials, culturals, econòmiques i mediambientals del
turisme. Els sistemes de transport i les xarxes de comunicació de les
Illes Balears.

Bloc 2. Organització política i espai geogràfic
●

L’organització


política de les societats. L’estat com a entitat política i

geogràfica. Tipologia dels estats segons el seu règim, el seu sistema i
la distribució territorial del poder. Identificació dels principis i de les
institucions dels règims democràtics.
●

Organitzacions


supraestatals. El paper de l’Organització de les Nacions

Unides. El mapa polític del món.
●

L’organització


política i administrativa de l’Estat espanyol i de la Unió

Europea. Funcionament de les institucions espanyoles i europees. El
model autonòmic espanyol. El mapa polític de l’Estat espanyol i de la
Unió Europea.
●

L’organització


territorial de les Illes Balears: illa, comarca,

mancomunitat i municipi. L’organització política de les Illes Balears i de
les seves institucions. L’Estatut d’autonomia: Parlament, Presidència i
Govern. Els consells insulars. El municipi.

Bloc 3. Transformacions i desequilibris al món actual

·

El món contemporani: interdependència i globalització.

Desenvolupament i subdesenvolupament.
·

Desenvolupament desigual: Les desigualtats socioeconòmiques i
ambientals.

Relacions entre nord i sud. Polítiques de cooperació i solidaritat. Les grans
àrees geopolítiques, geoeconòmiques i culturals del món. La situació de
l’Estat espanyol al món.
·

Les migracions contemporànies. Tendències i conseqüències dels
desplaçaments de població al món actual.

·

Riscs i problemes mediambientals. Mesures correctores i polítiques de
sostenibilitat. Disposició favorable a contribuir, individualment i
col·lectivament, a la racionalització en el consum i al desenvolupament
humà de manera equitativa i sostenible.

·

L’espai geogràfic europeu. La Unió Europea al món actual: tendències
demogràfiques, econòmiques i estratègies de desenvolupament.

·

La diversitat geogràfica de l’Estat espanyol. Les activitats agràries i
pesqueres a l’Estat espanyol. L’espai rural. La indústria i els espais
industrials espanyols. La producció energètica i minera. La
terciarització de l’economia espanyola: el comerç i el turisme. El
desenvolupament de les noves tecnologies.

L’articulació del territori: infraestructures de transport i telecomunicacions.
Els impactes de l’activitat humana en el medi físic. El problema de l’aigua.
Els desequilibris regionals. La comunitat autònoma de les Illes Balears dins
el context social, polític i econòmic de l’Estat espanyol.

Temporització continguts nuclears
ÀREA DE SOCIALS
1a avaluació

2a avaluació

CURS

3r ESO
PMAR

3a avaluació

El sector secundari
El relleu : marc físic de les
activitats humanes
Els paisatges de la Terra
Naturalesa i societat

La Unió Europea

El sector terciari

L’Estat espanyol

L’economia espanyola

L’organització económica

Cap a un sistema mundial

El sector primari

L’organització política de
les societats

ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA
COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLAM

Comunicació
lingüística

La competència en comunicació lingüística suposa
parlar i escoltar, llegir i escriure, comprendre i opinar.
A partir d’aquests sis procediments, els continguts
han d’anar dirigits a l’adquisició d’aquelles habilitats
que configuren aquesta competència: comprensió de
textos orals i escrits i elaboració d’escrits amb
correcció gramatical, ortogràfica i lèxica. Podem
estructurar la competència lingüística en:
·

·

·

·

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

La
comprensió oral: exposicions orals,
entendre
textos
orals,
relacions
interpersonals…
La

comprensió escrita: entendre qualsevol
escrit adequat al context i de diferent
tipologia.
L’expressió

oral i expressió escrita
:
produccions de discursos orals i escrits
diversos que siguin coherents, cohesionats i
adequats
a
les
diferents
situacions
comunicatives.
La

interacció oral: respecte de les normes
reguladores dels intercanvis comunicatius.

Aquesta competència no es tracta de forma explícita a
la matèria, però, així i tot, la podem treballar de la
següents manera:
·

Recompte de síl·labes que ens ajuda a
classificar les paraules.

·

Ajuda

a entendre la complexitat de les
combinacions
sintàctiques,
ja
que és
necessari el raonament lògic al voltant del
qual s’estructuren les matèries científiques.

·

Fer

el recompte numèric dels exàmens i els
percentatges finals de l’assignatura.

Competència
digital

Recull el conjunt de coneixements, capacitats,
destreses i habilitats, a més de valors i actituds, per a
la utilització estratègica de la informació i la
comunicació de contextos i amb eines propis de les
tecnologies digitals. Treballam aquesta competència
dins l’aula de la següent manera:
·

Saber

cercar, seleccionar i interpretar les
informacions de manera crítica que arriben
per suports digitals a l’hora de realitzar
treballs de recerca…

· Ús
·

Aprendre a
aprendre

dels ordinadors.

Ús

del Classroom i altres eines de suport
digital com a plataformes digitals que
serveixen com a eines de comunicació entre
els alumnes i els professors.

Treballarem aquesta competència de la següent
manera:
·

Utilitzar

els coneixements previs d’un tema
determinat per saber d’on partim i fins allà
on volem arribar.

·

un aprenentatge de cada
vegada més autònom, corregint els exàmens,
treballs… individualment i en grup.

·

Fomentarem la capacitat de motivació per
aprendre.

·

Desenvolupar

Farem

activitats en les quals els alumnes
aprenguin a autoavaluar-se.

Competències
socials i cíviques

Treballarem
manera:
·

·

aquesta

·

de la següent

Desenvolupar

les habilitats i destreses per a
les relacions, la convivència, el respecte i la
capacitat
d’entendre’s
a les societats
democràtiques. Aprendre llengua és aprendre
a comunicar-se amb els altres.
Aprendre

la llengua i les seves varietats
ajudarà l’alumne a prendre consciència del
seu lloc com a individu integrat dins una
societat regida per uns valors ètics i culturals
que s’expressen mitjançant la paraula.

· Treball
·

competència

en diferents equips cooperatius.

Llegir

i comprendre diferents textos de
temàtica variada.
Realitzar

treballs per projectes on els alumnes
utilitzaran
les
habilitats
lingüístiques
adquirides per crear, explicar, analitzar
críticament, autoavaluar propostes pròpies...

Sentit
d’iniciativa i
esperit
emprenedor

Treballarem la competència de la següent manera:

Consciència i
expressions
culturals

Treballarem la competència de la següent manera:

· Treball

per projectes per potenciar la seva
autonomia, el treball en grup…

·

·

·

·

Lectura

de textos i obres completes d’intenció
literària.

Analitzar

aquests textos i extreure’n temes i
tòpics de validesa universal.
Crear

produccions pròpies a partir de les
vivències i sentiments dels alumnes.
També

context
autors.

relacionarem la literatura amb el
sociocultural dels textos i dels

ÀREA DE SOCIALS
COMPETÈNCIA
CLAU
Comunicació
lingüística

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

COM LA TREBALLAM

·

Adquisició del lèxic adequat mitjançant la
pràctica de l’oralitat i l’escriptura a l’aula.

·

Resolució de problemes que inclouen aplicar
destreses comunicatives a l’hora de llegir,
escriure, parlar, escoltar i conversar.

·

Adquisició
d’habilitats
vinculades
al
tractament de la informació a través de la
producció de textos electrònics.

·

Utilització del diàleg, mitjançant debats, com
a eina per a la convivència, la resolució de
conflictes i el desenvolupament de les
capacitats afectives.

·

Utilització d’eines matemàtiques (magnituds,
percentatges, taxes, escales) per analitzar i
descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i
interpretar mapes.

·

Aplicació del mètode científic en tasques en
les quals es duen a terme observacions,
s’estableixen
hipòtesis
i
s’extreuen
conclusions, amb l’objectiu de prendre
decisions
i
adquirir
disciplina,
rigor,
paciència, risc i responsabilitat.

·

Coneixement de la història de la Terra i dels
processos que han originat la configuració
que té actualment.

·

Relació dels sabers geològics amb la
producció agrícola, ramadera, marítima,
minera i industrial.

Competència
digital

·

Associació de l’aparició de noves tecnologies i
avenços científics a la millora de les
condicions de vida al llarg de la història.

·

Implicació en l’ús raonable dels recursos
naturals, així com en la conservació del medi
ambient.

·

Valoració crítica de l’impacte de les activitats
humanes sobre el medi físic.

·

Coneixement i ús de diferents motors de
cerca i bases de dades a fi de triar el més
adequat a les pròpies necessitats.

·

Ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació per cercar, obtenir i processar
informació de manera crítica; és a dir, per
comparar-la,
avaluar-ne
la
fiabilitat i
l’adequació i transformar-la en coneixement.

·

Creació de continguts digitals en diversos
formats
(text, àudio, vídeo, imatges)
utilitzant els programes o les aplicacions que
s’adapten millor a les tasques.

·

Respecte dels principis ètics en l’ús de les
fonts informàtiques i reconeixement dels
riscs associats a l’ús de recursos en línia i
l’addicció a determinats aspectes de la
tecnologia digital.

·

Demostració d’una actitud activa, crítica i
realista cap a les tecnologies i valoració de
les fortaleses i les debilitats que presenten.

·

Motivació per aprendre a emprar
tecnologies i per millorar-ne l’ús.

les

Aprendre a

·

Coneixement dels processos per al propi
aprenentatge partint del que sap, del que
desconeix, del que és capaç d’aprendre i del
que li interessa.

·

Obtenció d’estratègies de planificació per
resoldre una tasca (pensar abans d’actuar),
supervisar el propi treball (analitzar el curs i
ajustar el procés) i avaluar els resultats
obtinguts (consolidar l’aplicació del pla si ha
donat bons resultats o modificar-lo si els
resultats no han estat bons).

·

Ús de la motivació i la confiança per
aconseguir sentir-se protagonista del procés i
el resultat de l’aprenentatge a partir de
metes realistes.

·

Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a
la curiositat per aprendre a partir
d’experiències vitals prèvies.

·

Comprensió i anàlisi crítica dels diferents
codis de conducta de les societats a través de
l’estudi de la història i la geografia humana.

·

Identificació de conceptes ètics relatius a la
igualtat, la no-discriminació, la democràcia i
els drets humans en l’organització social,
política i econòmica d’Espanya, d’Europa i del
món.

·

Comprensió dels processos socials i culturals
de caràcter migratori en un món globalitzat.

·

Organització de debats en els quals es
respectin les diferències i se superin els
prejudicis, a fi de manifestar solidaritat i
participar en la presa de decisions de forma
democràtica.

aprendre

Competències
socials i cíviques

Sentit d’iniciativa
i esperit
emprenedor

Consciència i
expressions
culturals

·

Elaboració de projectes mostrant creativitat i
imaginació a l’hora de planificar-los,
analitzar-los, organitzar-los i gestionar-los,
tant de forma individual com col·lectiva dins
un equip.

·

Utilització de debats sobre temes de
geografia i història per saber comunicar-se,
presentar idees i negociar de manera
argumentada.

·

Adquisició de pensament crític i de sentit de
responsabilitat.

·

Coneixement, comprensió i valoració de les
diferents
manifestacions
culturals
i
artístiques com a font d’enriquiment i gaudi
personal
i
consideració
d’aquestes
manifestacions com a part de la riquesa i el
patrimoni dels pobles.

·

Aplicació

de diferents habilitats perceptives i
comunicatives i de pensament, sensibilitat i
sentit estètic per comprendre i valorar les
obres
artístiques
i les manifestacions
culturals i gaudir-ne.

·

Identificació
de
la
relació
entre
manifestacions artístiques i culturals i
societat, la qual cosa implica prendre
consciència de l’evolució del pensament, dels
corrents estètics, de les modes i dels gusts.

·

Respecte per la diversitat cultural i el diàleg
entre cultures i societats.

·

Gaudi, valoració crítica i promoció de la
conservació del patrimoni cultural i artístic
com a resultat de l’evolució de les diferents
cultures i demostració d’interès, estimació i
respecte per aquest patrimoni.

·

Potenciació de la iniciativa, la creativitat i la
imaginació mitjançant la realització de

tasques que suposin recreació, innovació i
transformació.
·

Promoció de la participació en activitats
culturals de l’entorn immediat, la qual cosa
implica comportaments favorables a la
convivència.

A l’elaboració de la programació d'aquest grup de PMAR, s’han tengut en compte
els següents principismetodològics:

1.Caràcter significatiu dels aprenentatges
Els alumnes del programa de millora del rendiment acadèmic presenten
mancances en els coneixements bàsics. Per això, encara que hi consten els
objectius generals de cada una de les assignatures també hem reflectit els
objectius mínims per tal de possibilitar a l’alumne el desenvolupament de les
capacitats instrumentals bàsiques, facilitant-li la construcció d’aprenentatges
significatius, fonamentals pel seu futur escolar i professional.

2.Atenció individualitzada
Els grups de PMAR presenten dues característiques que possibiliten una atenció
individualitzada:
- N
 ombre reduït d’alumnes.
-

Heterogeneïtat


de l’alumnat quant als seus coneixements,

habilitats, actituds, aptituds, interessos i realitats socials.

Per aquestes dues raons, durant el desenvolupament de les classes es pot
dedicar un temps específic a l'atenció individualitzada de l'alumnat en funció de
les seves necessitats en cada moment.

Aquesta atenció individualitzada permet:
-

Adequar


els ritmes d’aprenentatge a les capacitats de

l’alumne.
- R
 evisar i guiar el seu treball diari.
- F
 omentar el seu rendiment acadèmic al màxim.
-

Augmentar


la seva motivació enfront l’aprenentatge per a

obtenir una major autonomia en l'estudi i tasques escolars.
-

Afavorir


el procés de reflexió de l’alumne sobre el seu propi

aprenentatge, fent-li responsable del reconeixement del seu
esforç i la identificació de dificultats.

3. Interdisciplinarietat
El projecte està dissenyat tenint en compte la interdisciplinarietat pròpia de
l’àmbit. Els continguts de les unitats s’han desenvolupat relacionant les diferents
àrees que composen l’àmbit. Això permet comprendre que les disciplines estan
relacionades entre elles i és necessari entendre una per comprendre les altres.
Això es reflecteix en aprenentatges tan bàsics i importants com la comprensió
lectora, l'expressió oral i escrita, l'ús de les noves tecnologies, l'organització de
l'estudi, hàbits, normes de convivència... Tot això es reflecteix en els propis
continguts de cada una de les àrees de l'àmbit.

4. Treball cooperatiu i participació
Per les característiques del grup de PMAR, format per un nombre reduït
d’alumnes, es considera fonamental que l’alumne treballi en grup i desenvolupi
actituds de respecte i col·laboració amb els seus companys. Ens trobam davant
un grup d'alumnes amb capacitats, característiques, entorns... molt divers, és
fonamental que dins el grup es mantingui un ambient de respecte i col·laboració
amb els demés. Per això, es treballarà de forma transversal el treball cooperatiu,
l'ajuda entre companys, l'acceptació de les característiques alienes...

Es procurarà que l'execució de les classes sigui molt participativa de manera que
l'alumnat senti que es valoren les seves aportacions per la utilitat que generen
en el grup (ajudant els companys, reforçant aprenentatges anteriors als que
treballam...).

5. Flexibilització dels aprenentatges
A causa del perfil d'alumnat del grup, la metodologia de feina serà molt flexible,
de manera que pugui adaptar-se al ritme i necessitats de l'alumnat del grup. Es
valora molt que l'alumnat participi i sigui capaç de demanar tots els dubtes que
tengui per tal que els aprenentatges que assoleixi durant aquest curs siguin
significatius. Per això, aquest grup seguirà un ritme propi basat en la flexibilitat
en funció de les necessitats que presenti el grup en el dia a dia

5.1.CRITERIS D'AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLE

ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA I ÀREA DE LLENGUA
CASTELLANA I LITERATURA
BLOC 1. Comunicació oral: escoltar i parlar

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit
personal, acadèmic/escolar i social.
1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,
escolar/acadèmic i social, i identifica l’estructura, la informació rellevant i la
intenció comunicativa del parlant.
1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text, i analitza
fonts de procedència no verbal.
1.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.
1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.
1.5. Comprèn el sentit global de textos publicitaris, informatius i d’opinió
procedents dels mitjans de comunicació, distingeix la informació de la persuasió
en la publicitat i la informació de l’opinió en notícies, reportatges, etc., i
identifica les estratègies d’emfatització i d’expansió.
1.6. Resumeix textos, de forma oral, reconeix les idees principals i les integra,
de forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.
2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva,
instructiva,

expositiva

i

argumentativa, identifica la informació rellevant,

determina el tema i reconeix la intenció comunicativa del parlant, així com
l’estructura i les estratègies de cohesió textual oral.
2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza
fonts de procedència no verbal.
2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.
2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i l’estructura de textos
narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius, emet judicis
raonats i els relaciona amb conceptes personals per justificar un punt de vista
particular.

2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar el significat
de paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris,
recorda el context en el qual apareix...).
2.6.

Resumeix

textos

narratius,

descriptius,

instructius,

expositius

i

argumentatius, de forma clara, reconeix les idees principals i integra la
informació en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
3. Comprendre el sentit global de textos orals.
3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i converses
espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la
intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències
formals i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els
intercanvis comunicatius espontanis.
3.2. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un
debat tenint en compte el to emprat, el llenguatge que s’usa, el contingut i el
grau de respecte vers les opinions dels altres.
3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que
regulen els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.
4. Valorar la importància de la conversa en la vida social a través de la
pràctica d’actes de parla: contar, descriure, opinar, dialogar..., en
situacions comunicatives pròpies de l’activitat escolar.
4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.
5.

Reconèixer,

interpretar

i

avaluar

progressivament

la

claredat

expositiva, l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les
produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els
elements no verbals (gests, moviments, mirada...).
5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la
claredat expositiva, l’adequació, i la coherència del discurs, així com la cohesió
dels continguts.

5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i
de la gestió de temps i d’ajuts audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.
5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la pràctica
habitual de l’avaluació i l’autoavaluació, i proposa solucions per millorar-les.
6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de
forma individual o en grup.
6.1. Realitza presentacions orals.
6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal,
reconeix la idea central i el moment en què s’ha de presentar al seu auditori, així
com les idees secundàries i exemples que donen suport al seu desenvolupament.
6.3. Realitza intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les
similituds i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.
6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua
en les seves pràctiques orals.
6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, i modula i adapta el seu missatge a la
finalitat de la pràctica oral.
6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes i millora
progressivament les seves pràctiques discursives.
7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses
espontànies.
7.1. Participa activament en debats i col·loquis escolars, respecta les regles
d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, en manifesta les opinions i
respecta les opinions dels altres.
7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en
debats i col·loquis.
7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.

7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals,
s’ajusta al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada,
escolta activament els altres i usa fórmules de salutació i comiat.
8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació,potenciar el
desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i
no verbal i la representació de realitats, sentiments i emocions.
8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.
BLOC 2. Comunicació escrita: llegir i escriure
1.Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.
1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i el
tipus de text.
1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua i
les incorpora al seu repertori lèxic.
1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació amb
el context.
1.4. Dedueix la idea principal d’un text i reconeix les idees secundàries i
comprèn les relacions que s’hi estableixen.
1.5. Fa inferències i hipòtesi sobre el sentit d’una frase o d’un text que contengui
diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del significat global i
l’avaluació crítica.
1.6. Avalua el seu propi procés de comprensió lectora fent ús de fitxes senzilles
d’autoavaluació.
2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.
2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits
característics de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social
(mitjans

de

comunicació),

identificant

la

tipologia

textual

seleccionada,

l’organització del contingut, les marques lingüístiques i el format emprat.

2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos narratius,
descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats, i identifica la
tipologia textual seleccionada, les marques lingüístiques i l’organització del
contingut.
2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre
si, les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.
2.4. Reté informació i reconeix la idea principal i les idees secundàries i comprèn
les relacions entre aquestes.
2.5.

Entén

instruccions

escrites

de

certa

complexitat

que

li

permeten

desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i en els processos
d’aprenentatge.
2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,
fotografies, mapes conceptuals, esquemes...
3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de
textos o obres literàries mitjançant una lectura reflexiva que permeti
identificar actituds d’acord o desacord respectant a tota hora les
opinions dels altres.
3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes parcials, o
globals, d’un text.
3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.
3.3. Respecta les opinions dels altres.
4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de
qualsevol altra font d’informació impresa en paper o digital i els integra
en un procés d’aprenentatge continu.
4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació incorporant els
coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.
4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.

4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de
biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.
5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir
textos adequats, coherents i cohesionats.
5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes
conceptuals etc., i redacta esborranys d’escriptura.
5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb claredat,
enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les normes
ortogràfiques i gramaticals.
5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut
(idees i estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació) i
avalua la seva pròpia producció escrita o la dels companys.
5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es
dedueixen de l’avaluació de la producció escrita, i s’ajusta a les normes
ortogràfiques i gramaticals que permeten una comunicació fluida.
6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.
6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, escolar/acadèmic i social
imitant textos model.
6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius, argumentatius i
dialogats i imita textos model.
6.3. Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial, i
incorpora diferents tipus d’argument i imita textos model.
6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les
argumentacions.
6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza la
informació i la integra en oracions que es relacionin lògicament i semànticament,
i evita parafrasejar el text resumit.

6.6. Realitza esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels elements
visuals que poden aparèixer en els textos.
7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.
7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és capaç
d’organitzar el seu pensament.
7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les
incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu
vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.
7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant l’escriptura.
7.4. Coneix i usa eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,
participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a
conèixer els seus propis.
BLOC 3. Coneixement de la llengua
1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús que la
regeixen per resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i
per a la composició i revisió progressivament autònoma dels textos
propis i aliens, mitjançant la utilització de la terminologia gramatical
necessària per a l’explicació dels diversos usos de la llengua.
1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i empra
aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos propis i aliens.
1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos propis i aliens
i aplica els coneixements adquirits per millorar la producció de textos verbals en
les seves produccions orals i escrites.
1.3. Coneix i empra adequadament les formes verbals en les produccions orals i
escrites que elabora.

2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les
diferents categories gramaticals, i distingir les flexives de les no
flexives.
2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i afixos,
aplica aquest coneixement a la millora de la comprensió de textos escrits i a
l’enriquiment del seu vocabulari actiu.
2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules, distingeix les
compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.
3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per
reconèixer i diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.
3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat de les
paraules dins una frase o un text oral o escrit.
4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que
s’estableixen entre les paraules i l’ús que se’n fa en el discurs oral i
escrit.
4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i n’explica l’ús concret en
una frase o en un text oral o escrit.
5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en
el text: metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.
5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una frase o
en un text oral o escrit.
5.2. Reconeix i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat global
de les paraules: tabú i eufemisme.
6. Utilitzar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta,
tant en paper com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb
l’ús de la llengua i per enriquir el propi vocabulari.
6.1. Empra fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els
dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.

7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals,
adjectivals, verbals, preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració
simple.
7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia la
paraula nuclear de la resta de paraules que el formen i n’explica el funcionament
en el marc de l’oració simple.
7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a partir
del significat i distingeix els grups de paraules que poden funcionar com a
complements verbals argumentals i adjunts.
8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració
simple.
8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració simple,
diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència del subjecte
com una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de l’emissor.
8.2. Transforma oracions actives en passives i viceversa i explica els diferents
papers semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.
8.3. Amplia oracions en un text usant diferents grups de paraules, utilitza els
nexes adequats i crea oracions noves amb sentit complet.
9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer
la funció que realitzen en l’organització del contingut del discurs.
9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i
explicació) i els principals mecanismes de referència interna, gramaticals
(substitucions pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims i
hiperònims), i valora la seva funció en l’organització del contingut del text.
10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.
10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les
modalitats assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives, dubitatives i
imperatives en relació amb la intenció comunicativa de l’emissor.

10.2. Identifica i usa en textos orals o escrits les formes lingüístiques que fan
referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona gramatical, l’ús de
pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions impersonals, etc.
10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres
verbals.
11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en
compte els elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques,
l’estructura i la disposició dels continguts en funció de la intenció
comunicativa.
11.1. Reconeix la coherència d’un discurs atenent la intenció comunicativa de
l’emissor, i identifica l’estructura i la disposició de continguts.
11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció, explicació i
diàleg, n’explica els mecanismes lingüístics que les diferencien i aplica els
coneixements adquirits a la producció i millora de textos propis i aliens.
12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica
de les diferents llengües i dialectes del territori, els seus orígens
històrics i alguns dels seus trets diferencials.
12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya i n’explica alguna de
les característiques diferencials a través de diversos textos, reconeix els orígens
històrics del territori i descriu alguns dels trets diferencials.
12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del castellà dins i fora d'Espanya.

BLOC 4. Educació literària
1. Llegir obres de la literatura espanyola i universal de tots els temps i
de la literatura juvenil, properes als gusts i aficions de l’alumne, i
mostrar interès per la lectura.

1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres
literàries properes als seus gusts, aficions i interessos.
1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica
els aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a
experiència personal.
1.3. Desenvolupa progressivament el propi criteri estètic i persegueix com a
única finalitat el plaer per la lectura.
2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura
espanyola i universal de tots els temps i de la literatura juvenil,
properes als propis gusts i aficions, i contribuir a la formació de la
personalitat literària.
2.1.

Desenvolupa

l’observació,

progressivament

l’anàlisi

i

l’explicació

la capacitat de reflexió a través de
de

la

relació

existent entre diverses

manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura, cinema...).
2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus, temes i
formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
2.3 Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin
a un mateix tòpic, a través de l’observació, l’anàlisi i l’explicació dels diferents
punts de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix
o veu.
3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de
les arts: música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment
humà,

analitza

i

interrelaciona

obres,

(literàries,

musicals,

arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques.
3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els
companys.
3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o
seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma progressivament
autònoma.

3.3. Llegeix en veu alta, i modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la
comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.
3.4.

Dramatitza

fragments

literaris

breus,

desenvolupa

progressivament

l’expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les
produccions dels altres.
4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com
a font d’accés al coneixement i com a instrument de lleure i diversió que
permet explorar mons diferents dels nostres, reals o imaginaris.
4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o
adaptats, i representatius de la literatura de l’edat mitjana al Segle d’Or,
identifica el tema, resumeix el contingut i interpreta el llenguatge literari.
5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat
mitjana al Segle d’Or, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el
contingut i la forma amb els contextos socioculturals i literaris de
l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i
formes literàries i expressar aquesta relació amb judicis personals
raonats.
5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de
l’autor i el context i la pervivència de temes i formes, i n’emet judicis personals
raonats.
6. Redactar textos personals d’intenció literària seguint les convencions
del gènere, amb intenció lúdica i creativa.
6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats
seguint les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.
6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç
d’analitzar i regular els seus sentiments.
7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un
treball acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum

de literatura, adoptar un punt de vista crític i personal i emprar les
tecnologies de la informació i la comunicació.
7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals i
crítics sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i
coherència.
7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la comunicació
per dur a terme els treballs acadèmics.

Basant-nos en els criteris d'avaluació i els estàndards d'aprenentatge que marca
el Currículum, adaptant-los al perfil d'alumne del nostre centre, els concretam en
els termes següents. Es consideraran criteris mínims per a 1r cicle d'ESO:
CRITERIS D'AVALUACIÓ MÍNIMS DE LLENGUA CATALANA
1. T
 enir un hàbit de treball constant durant el curs, tant pel que fa a la
feina dins l'aula, com a les tasques encomanades a casa.
2.

Tenir


una actitud respectuosa envers la llengua i esforçar-se per

dominar-la tant oralment com per escrit.
3. T
 enir una actitud positiva i participativa en les diferents activitats que
es duguin a terme.
4. U
 tilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i
amb el professor/a, amb fluïdesa i un mínim de correcció.
5.

Exposar


oralment un tema, després d'una planificació prèvia, de

manera lògica i ordenada i amb el llenguatge adequat a la intenció i a
la situació comunicativa.
6.Llegir amb fluïdesa atenent a l'entonació i als signes de puntuació.

7.

Produir


textos escrits de tipologia diferent, amb ús de distintes

tècniques de comunicació, amb adequació, correcció, coherència i ben
cohesionats a la situació comunicativa.
8.

Reconèixer


els

principals

elements

lingüístics

(text,

oració,

complements, pronoms, morfologia nominal i verbal).
9. I ntegrar en els textos escrits les normes ortogràfiques, morfològiques,
sintàctiques i lèxiques, en benefici d'una plena comunicació.
10. U
 tilitzar la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i els seus
elements formals per a una millor comprensió dels textos aliens i per a
la revisió i millora dels propis.
11. I dentificar el gènere al qual pertany un text literari llegit, reconèixer
els elements estructurals bàsics i els grans tipus de procediments
retòrics que hi apareixen i emetre una opinió personal valorativa sobre
el que s'ha llegit.
12. P
 roduir textos amb intenció literària fent servir les estructures de
gèneres i procediments retòrics estudiats.
13. Establir relacions entre obres, autors i moviments dels més rellevants
de la història de la literatura catalana i els elements més remarcables
del context cultural, social i històric on es desenvolupen.
14. I dentificar els principals dialectes de la llengua catalana i integrar-los
en una concepció globalitzadora de la llengua.
15. I dentificar, localitzar i descriure fenòmens de contacte de la llengua
catalana amb altres llengües.
16. R
 eflexionar sobre l'observació de diferents actituds lingüístiques en
situacions escolars i exteriors a l'àmbit escolar.
17.Adquirir i utilitzar un lèxic adequat al contingut del curs.
18. L
 legir les lectures obligatòries proposades per al curs. Demostrar gust
i hàbit per la lectura.

19. P
 resentar els treballs amb un mínim de correcció gramatical i amb
cura formal.

CRITERIS D'AVALUACIÓ MÍNIMS DE LLENGUA CASTELLANA
1.

Captar


les idees essencials i intencions de textos orals i escrits, de

diferent tipus i distint nivell de formalització, reproduint el seu
contingut en textos escrits.
2. U
 tilització correcta dels recursos expressius: entonació, pauses, volum,
ritme i timbre.
3.Eficiència lectora adequada a l'edat i al perfil de l'alumne.
4.Respectar les normes de presentació de treballs i del quadern.
5.Utilització del diccionari i altres recursos.
6.Identificació de tipus de textos.
7.Ús dels signes de puntuació.
8.

Ús


correcte de totes les normes d'accentuació inclosos els accents

diacrítics.
9.Reconeixement de les classes de paraules.
10.Reconeixement del sintagma nominal i verbal.
11. Reconeixement dels diferents complements de l'oració així com tipus
d'oracions.
12.Saber analitzar una oració simple.
13.Conèixer els distints gèneres literaris, els principals períodes, autors i
obres de la literatura castellana de la programació del curs.

CRITERIS D'AVALUACIÓ MÍNIMS DE SOCIALS
1. C
 omprendre el territori com a resultat de la interacció de les societats

sobre el medi.
2. I dentificar, localitzar i analitzar els elements bàsics que caracteritzen el

medi físic.
3. I dentificar els processos que regeixen els fets socials i les interrelacions

entre fets polítics i econòmics per a comprendre l'evolució de les
societats.
4.

Conèixer,


localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la

diversitat geogràfica del món, d’Europa, de l’Estat espanyol i de les
Illes Balears.
5. C
 onèixer, assumir i valorar les característiques específiques d'Europa, i

en concret de l'Estat espanyol.
6.

Conèixer


i valorar les característiques específiques (polítiques,

econòmiques, socials) del territori Balear.
7.

Valorar


i respectar el patrimoni cultural, lingüístic, històric, artístic i

mediambiental.
8.

Adquirir


i emprar el vocabulari específic de l'àrea de les ciències

socials.
9.

Seleccionar


informació amb les tècniques pròpies de la geografia així

com realitzar tasques en grup.
10. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciant els

seus valors i bases fonamentals.
11. Utilitzar les imatges i les representacions cartogràfiques per identificar,

localitzar i explicar objectes i fets geogràfics.

12. C
 ercar i seleccionar, comprendre i relacionar, tractar i comunicar de

manera organitzada i intel·ligible informació verbal, escrita, gràfica,
etc...
13. Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i

amb el professor/a, amb fluïdesa i un mínim de correcció.
Ja que el Programa de Millora del Rendiment Acadèmic no presenta currículum
propi i hem partit del currículum de 3r d'ESO ordinari, els criteris d'avaluació
també responen al currículum ordinari. En el cas de l'alumnat que forma PMAR,
es considera molt important tenir presents els criteris d'avaluació mínims ja que
gran part de l'alumnat d'aquest grup, per les seves limitacions, tendrà per
objectiu principal superar els objectius mínims i no podrà arribar a assolir tots
els objectius plantejats per a l'alumnat que està cursant 3r d'ESO ordinari.

5.2.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L’avaluació serà contínua, basada en els continguts programats i valorant els
progressos individuals. A més de tenir en compte el resultats dels exàmens i
treballs, es valorarà la participació i implicació de l'alumne en el grup classe i en
la dinàmica d'aula diària. Es tendrà molt en compte, també, la puntualitat en el
lliurament de tasques encomanades, la bona presentació tant de treballs com del
quadern de feina i del material propi i d'aula.
QUALIFICACIÓ:
La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els percentatges següents:
a)

70%: exàmens i proves orals.

b)

20%: tasques, quadern, treballs...

c)

10%: actitud, comportament, participació...

La qualificació de l’ASL es farà diferenciant molt bé les tres assignatures
(Castellà, Català i Socials), però amb una única nota que s’obtindrà de la mitjana

de les tres matèries anteriorment anomenades, sempre que com a mínim
tenguin una nota mínima d’un 3 per poder fer mitjana. Així mateix, també s’ha
de treure, com a mínim, un 3 de la resta d’apartats qualificables.
La qualificació final del curs es traurà del conjunt dels trimestres. Ara bé, serà
condició indispensable aprovar el darrer trimestre, ja que és avaluació contínua.

És indispensable, per superar l’assignatura, la utilització en tot moment, ja sigui
oralment o escrit, de la llengua catalana a les parts de Català i de Socials. Si no
és així, es considerarà que no es supera l’assignatura.

No es repetirà cap examen si no es presenta justificant mèdic o justificació per
altres motius. En aquests casos la nota d’aquest examen serà un 0. Sempre que
l'alumne sàpiga amb anterioritat que haurà de faltar el dia d'un examen o
d'entrega del treball ha d'avisar prèviament a la professora per organitzar la
recuperació pendent.
Les proves corresponents a les lectures obligatòries tant en Català com en
Castellà, són obligatòries per aprovar les respectives assignatures de l’ASL.
Les faltes d’ortografia penalitzaran com a molt 2 punts, a raó de 0,1 per falta.
Segons quines faltes poden descomptar fins a 0,5. Durant les classes es
treballaran les faltes d'ortografia a fi que l'alumne aprengui a escriure millor i no
repeteixi la falta a l'examen ni en usos posteriors d'aquella paraula.
No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs. Només
n’hi haurà en casos d’excepcionalitat i a criteri de la professora.
Pendents:
Les assignatures pendents es recuperaran segons la programació de les
assignatures als cursos ordinaris, per la qual cosa els alumnes s'han de remetre
a les vies proposades pels respectius departaments.
Setembre:

En cas d'haver suspès algunes de les assignatures de l'àmbit es guardarà la nota
de les altres assignatures fins a setembre de manera que es podrà recuperar
l'assignatura suspesa, aplicant el mateix criteri per fer mitjana que s'ha aplicat
durant el curs.
Al setembre, l'alumne s'haurà de presentar a l'examen de l'assignatura que
tengui pendent. La nota màxima al setembre, que serà de 5, podrà tenir en
compte el treball que ha fet l’alumne durant el curs, tasques d'estiu i l'examen
de setembre.
En cas de no superar l'assignatura al setembre, ja sigui per no superar alguna de
les parts, no presentar-se... es posarà la nota del juny. Si la professora ho
considera, pot tenir en compte la nota de l'examen de setembre.
RECURSOS MATERIALS
Llibres de text:
Català:

Llengua catalana i literatura. 3r ESO. Ed. Vicens-Vives.
ISBN:978-84-682-3106-8

Castellà:

3 ESO. Vigía. Lengua castellana y literatura. Teide.
ISBN: 978-84-307-8987-0

Socials:

GiH 3.1D i 3.2 D Ed. Vicens Vives.
◦

ISBN: 978-84-682-3257-7

Llibres de lectura:

Català: ·1r trimestre: Nocturn a quatre mans, Pere Pons i Clar, Ed.

·

Alfaguara

Castellà:·2n trimestre: per decidir

·
·

Quaderns


per assignatura: un quadern per a cada assignatura.

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

COMPLEMENTÀRIES

I

Durant aquest curs només està prevista la participació a una sortida que ha
planificat el departament de Ciències Socials al Parlament.
Activitat prevista a l’assignatura de Llengua i literatura catalana: Teatre:
Il·luminació (La impaciència Teatre) -2n o 3r trimestre segons disponibilitat de
la companyia.
També participaran a la resta de sortides que realitzin la resta de grups de 3r
d'ESO.
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1. PERFIL ALUMNAT ALTER.
El programa ALTER va dirigit a alumnes matriculats a l’etapa d’educació
secundària obligatòria als centres escolars de les Illes Balears amb edats de
14 a 16 anys, als quals s’aconsella fer una part de l’horari lectiu en entorns
laborals o en programes socioformatius externs al centre educatiu.
El perfil dels alumnes d’ALTER és:
- Usuari de serveis socials.
- Alumne/a amb protocol d’absentisme escolar.
- Presenta desajustaments de conducta greu, fora i/o dins de l’escola.
- Problemàtica familiar.
- Problemes amb el grup d’iguals.
- Rebuig al centre escolar.
- Interès per una formació pràctica i funcional.
A més a més aquests alumnes han de ser:
- Alumnes que han cursat 1r d’ESO i tenen 14 anys (han d’haver repetit 1r
d’ESO).
- Alumnes que són a 2n d’ESO i tenen 14 o 15 anys.
Aquest curs tenim 5 alumnes d’ALTER, un d’ells repeteixen el programa i
quatre el comencen per primera vegada. Els grups de referència són:
- Un alumne dins 2n d’ESO A.
- Un alumne dins 2n d’ESO B.
- Dos alumnes dins 2n d’ESO C.
- I un alumne dins 2n d’ESO D.
2. RECURSOS HUMANS.
Els alumnes d’ALTER estan matriculats al IES i tenen un grup ordinari de
referència, però el seu tutor del programa és un dels membres del D.O., en
aquest cas un dels P.T que els dedica 8 hores lectives setmanals per
realitzar 2 hores de Llengua Catalana, 2 hores de Llengua Castellana, 2
hores de Matemàtiques, 1 hora de Tutoria i 1 hora de Tecnologia.
A més l'educadora social de l'Ajuntament vendrà 2 hores setmanals a l'IES
per fer-los Habilitats Socials i Temes Transversals.

Les dues hores restants que els alumnes venen a l'IES fins a completar
l'horari lectiu estaran amb el seu grup de referència amb un material
preparat perquè continuin treballant els continguts vist amb el seu tutor.
3. HORARI LECTIU.
L'organització de l´horari dels alumnes d’ALTER serà el següent:
- Dilluns: de 8,00 a 14,05 estaran a l’IES. De les 8,00 a les 9,50 estaran
amb l’educadora social i realitzaran 1h. de Habilitats Socials i 1h. de Temes
Transversals. I de les 9,50 a 14,05 estaran amb el seu tutor i realitzaran 1h.
de Català, 1h. de Castellà, 1h. de Matemàtiques i 1 h. de Tecnologia.
- Dimarts, Dimecres i Dijous: de 8,00 a 14,00 aniran a les respectives
empreses.
- I Divendres: de 8,00 a 14,05 estaran a l’IES amb el tutor i realitzaran
estaran amb el seu tutor i realitzaran 1h. de Català, 1h. de Castellà, 1h. de
Matemàtiques i 1h. de Tutoria. Les dues primeres sessions estaran amb el
seu grup de referència i realitzaran diferents tasques amb el material que el
seu tutor les facilitarà.
4. PROGRAMACIÓ CURS 18-19.
La programació prevista per aquest curs 19-20 és la següent:
Programació de Continguts d’ALTER
CATALÀ
CASTELLÀ
MATEMÀTIQUES
EXPRESSIÓ ORAL
EXPRESSIÓ ORAL
EXPRESSIÓ ESCRITA
REGLES DE 3
EXPRESSIÓ ESCRITA
COMPRENSIÓ ORAL
DIRECTES
COMPRENSIÓ ORAL
COMPRENSIÓ ESCRITA
REGLES DE 3
COMPRENSIÓ ESCRITA
ORTOGRAFIA
INVERSES
ORTOGRAFIA
CURRÍCULUM VITAE
EXPRESSIÓ ORAL
EXPRESSIÓ ORAL
PERCENTATGES
EXPRESSIÓ ESCRITA

EXPRESSIÓ ESCRITA

FRACCIONS

COMPRENSIÓ ORAL

COMPRENSIÓ ORAL

M.C.M

COMPRENSIÓ ESCRITA

COMPRENSIÓ ESCRITA

M.C.D.

ORTOGRAFIA

ORTOGRAFIA
CARTA PRESENTACIÓ I

INSTANCIA
EXPRESSIÓ ORAL

COMPRENSIÓ ESCRITA

- TAULA DE

EXPRESSIÓ ESCRITA

EXPRESSIÓ ESCRITA
COMPRENSIÓ ORAL

ESTADÍSTICA

EXPRESSIÓ ORAL

FREQÜÈNCIES

COMPRENSIÓ ORAL
COMPRENSIÓ ESCRITA
ORTOGRAFIA

ORTOGRAFIA

- GRÀFICS
- MITJANA
- MEDIANA

ENTREVISTA

- MODA

A més d'aquestes tres matèries, al llarg d'aquest curs realitzarem una hora
setmanal de Tecnologia amb l'objectiu de que els alumnes vegin aplicacions
reals

de

les

diferents

àrees

que

estam

treballant,

sobretot

la

de

matemàtiques amb diversos continguts (mesures, àrees, pressuposts,
diversos

càlculs,

etc.).

Posteriorment

ho

lligarem

a

tasques

més

manipulatives on hi intervenen altres àrees com plàstica, tecnologia,
informàtica, etc.
L’avaluació d’aquests continguts anirà lligada a la feina realitzada a classe i
a la realització d’un o dos exàmens per trimestre.
Enguany s’intentarà posar en marxa un entorn virtual (classroom) per tal de
que els alumnes puguin tenir el material i els exàmens penjats a aquest
entorn i ho puguin realitzar tranquil·lament a casa. En tot cas sempre hi
haurà un dia a classe per qui ho vulgui fer de manera tradicional.
L’assistència, la puntualitat i l’actitud també es tendran en compte a l’hora
de ser avaluats.
Recordar també que el fet d’estar al programa ALTER implica veure uns
continguts molt més bàsics que els qui treballen la resta d’alumnes dels
grups de referència (Adaptacions Curriculars Significatives), per tant
aquests alumnes NO segueixen els mateixos criteris a l’hora de recuperar
matèries pendents de cursos anteriors. És a dir, per poder recuperar les
matèries pendents de cursos anteriors hauran de seguir les instruccions que
les donin els caps de departament de cada matèria pendent (entrega feina,
presentació examen, etc.).
5. RECURSOS MATERIALS.
Els alumnes han de dur sempre l’agenda i dos bolígrafs per a poder

treballar, a més el tutor els proporcionarà un dossier amb el material que
els permeti treballar els continguts que s’han proposat en l’apartat de la
Programació del curs. És convenient dur també una carpeta per guardar
aquests dossiers al llarg del curs
6. RECURSOS EXTERNS AL CENTRE.
El programa d’ALTER va sempre lligat a un conveni entre la Conselleria
d’Educació i Universitat i els següents agents externs:
- Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
- Direcció General de Menors i Família.
- Govern de les Illes Balears.
Així al llarg del curs el centre està amb contacte constant amb l’educadora
social de l’Ajuntament d’Alcúdia per tal de fer un seguiment de tots els
alumnes d’ALTER ja sigui a l’empresa, a l’ajuntament com també a l’IES.
Controlam assistència i puntualitat, compromís i actitud de l’alumne/a, feina
realitzada, etc.
Després també estem en contacte amb la persona encarregada de la
Direcció General de Menors i Família per tal de dur un control del programa
així com també de l’avaluació i obtenció del diploma que se’ls dóna als
alumnes amb avaluació positiva del programa.
7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS.
Al

llarg

del

curs

està

previst

realitzar

alguns

sortides

i

activitats

extraescolars conjuntament amb els altres alumnes d’ALTER de l’altre
institut i també amb alguns petits grups del nostre centre (TSE, UEECO, …).
Algunes d’elles enfocades a les possibles sortides acadèmiques que puguin
tenir en acabar aquest programa. D’altres són més de caràcter lúdic per
treballar els temes d’habilitats socials, normes de comportament, etc.
8. COMPROMÍS FAMÍLIA I ALUMNE.
Al igual que el curs passat,

l’equip directiu, el tutor i l’educadora hem

decidit fer signar un full de compromís a les famílies i a l’alumne on explica
tots els requisits del programa, l’horari, la programació del curs, les
adaptacions pertinents que es fan, el compromís de puntualitat i assistència

(a l’IES ja sigui amb l’educadora com amb el tutor i també a les empreses) i
també aspectes comportamentals.
Aquest compromís condiciona l’obtenció o no obtenció del diploma que se’ls
dona als alumnes d’ALTER a final de curs si han complit tots els requisits
que se’ls demana.
Veure Annex adjunt.
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TALLER DE SUPORT EDUCATIU

ANNEX 4.6

0. JUSTIFICACIÓ

L’organització i l'estructura de l’Educació Secundària dificulta, en alguns casos, la
inclusió d'alguns alumnes. Per això, a vegades es pot prendre la decisió de
recomanar la incorporació d'un alumne a un programa específic amb un
enfocament més pràctic on es prioritza l'aprendre a aprendre i l'aprendre a fer
amb un professorat més proper i amb una major dedicació al grup reduït
d'alumnes.
L'atenció a la diversitat del nostre alumnat ens du a cercar diferents recursos per
tal

d’aconseguir

el

desenvolupament

màxim

de

les

seves

capacitats

i

proporcionar una educació de qualitat per a cada un d’ells. Aquesta qualitat
implica incloure en l’aprenentatge les competències clau per procurar la formació
integral i holística de la persona, la qual ens permet connectar amb la
importància que té l’aprenentatge emocional, la motivació i la connexió amb
l'entorn. Aquesta formació integral, liderada per la motivació, procurarà un
augment de l'autoestima, un major grau d’autonomia i una disposició per a
l’aprenentatge acadèmic, que beneficiarà els alumnes.
En aquest institut tenim l'exemple de l'eficàcia del programa d'escolarització
compartida ALTER, on un 87% dels alumnes que l'han cursat s'han incorporat als
estudis de Formació Professional Bàsica. Aquests alumnes tenien un greu risc
d'abandonament del sistema educatiu, i gràcies a la participació en aquest
programa s'han motivat a continuar els seus estudis amb un itinerari formatiu
que els pot conduir a sortides professionals més qualificades o a altres estudis.
En definitiva, consideram que hi ha programes educatius específics que
beneficien alguns alumnes per la seva inclusivitat i que

contribueixen a la

motivació i la il·lusió de l'alumne per continuar amb l'aprenentatge, així com a
consolidar el sentiment de pertinença al grup, fet que suposa una oportunitat
que podria significar la seva continuació en el sistema educatiu reglat.
El taller de suport educatiu contempla l'aprenentatge del currículum d'una forma
més globalitzada. La iniciativa d'engegar aquest taller va partir de la necessitat
d'atendre de forma més personalitzada l'alumnat amb un perfil de rebuig a les
activitats curriculars i durant els dos cursos consecutius s’han obtinguts resultats
positius, en relacio als objectius plantejats.

1. DESTINATARIS

Està adreçat als alumnes que presenten conductes apàtiques o absentistes,
baixa autoestima, rebuig als aprenentatges tradicionals/curriculars, disrupció a
l'aula ordinària, baixa motivació, desfasament curricular, risc d'abandonament
escolar, situació sociofamiliar desfavorable....

2. CARACTERÍSTIQUES i ORGANITZACIÓ

Els alumnes que treballaran en el taller formen un grup heterogeni, no obstant
l'activitat diària s'iniciarà a partir del nivell de l'alumne i s'adaptarà a les
característiques de cada un d'ells.
Està organitzat ( espai, maquinària, eines i materials) per rebre un grup de 4 a 8
alumnes per tal de:
1. Assegurar una atenció individualitzada.
2. Minorar la problemàtica personal, social i familiar.
3. Adaptar els continguts i els objectius del programa a cada alumne.
4. Disminuir l’absentisme dels alumnes (una part important presenta o ha
presentat episodis greus d’absentisme escolar).
5. Aconseguir realitzacions que suposin èxit i reconeixement.
La continuïtat en el taller estarà condicionada a l’actitud de l’alumne, d’acord al
compromís acceptat segons el document signat per ell mateix.
El taller contempla la incorporació d’altres alumnes al llarg del curs que es
considerin perfil i acceptin les condicions pertinents.

L’horari serà de 11.05 a 14:05 hores el dilluns, dimecres i divendres. I de 9.50 a
14.05 hores el dimarts i dijous.
La selecció dels alumnes d’acord al perfil establert es realitzarà segons els
següents criteris:
1. Que l’alumne sigui proposat per l’equip educatiu en la junta d’avaluació de
juny (del curs anterior) o en la primera de setembre.
2. Que al llarg del curs l’equip educatiu faci la proposta.
3. Que el departament d’orientació faci una avaluació psicopedagògica on
consti el nivell de desfasament curricular i les directrius generals a seguir
amb l’alumne per part de tot el professorat afectat.
4. Que

prefectura

d’estudis

i

el

departament

d’orientació

informin

favorablement.

3. OBJECTIUS GENERALS
Els objectius d’aquesta mesura d'atenció a la diversitat són:
1. Facilitar unes expectatives positives al propi alumne sobre les possibilitats
de millora en l'aprenentatge.
2. Assegurar

l’assistència

a

classe

i

evitar

l’absentisme

i

posterior

abandonament escolar.
3. Valorar les realitzacions pròpies i les dels altres.
4. Formar equips de feina que permetin un desenvolupament equilibrat de
les relacions personals i la col·laboració amb altres persones (professors,
companys i altres).
5. Propiciar

l’autonomia

personal

amb

l'aprenentatge

de

solució

de

problemes en el desenvolupament dels projectes.
6. Valorar i respectar l’entorn, amb la interiorització de formar part del
mateix.
7. Aprendre que amb el desenvolupament d’hàbits d’higiene i seguretat en el
treball podem contribuir a aconseguir una millor qualitat de vida.
8. Apreciar els coneixements i sabers tècnics i artístics que s’utilitzen en els
diferents projectes i relacionar-los amb la tradició industrial i/o artesana
del seu entorn.
9. Entendre, interpretar i reproduir missatges de tipus tècnic necessaris pel
desenvolupament dels diferents projectes de treball que es proposin a

l’aula taller.
10.Realitzar els projectes implicant-se positivament en tot el procés de
disseny, elaboració i avaluació dels mateixos.
11.Valorar la Re-utilització, la Reducció i el Reciclatge de materials.
12.Participar en els esdeveniments (fires, mercats, exposicions...) que sigui
possible.
Aquests objectius, es treballen de forma global tenint com a referència objectius
que són propis de l’assignatura de Tecnologia i Educació plàstica, alguns
objectius de les matèries de Matemàtiques, Llengua catalana i literatura i
Llengua castellana i literatura

que es treballen de forma transversal i

majoritàriament pràctica.
A les àrees curriculars del curs tendran ACS i un treball adaptat a nivell
individual amb el seu corresponent nivell de competència de cada una de les
assignatures a fi de poder anar construint un aprenentatge en totes les àrees
des d’una perspectiva més pràctica i funcional.
4. CONTINGUTS.
Els continguts són part del programa de Tecnologia i Educació Plàstica. Gairebé
tots el projectes formen part de tots els continguts adaptats, però ens
assegurem de que tots es treballen de forma específica en algun dels projectes
que desenvolupem al llarg del curs. A més es fa un reforç o treball individualitzat
en les àrees instrumentals igualment des del departament d’orientació es
treballaran continguts sobre habilitats socials, educació emocional i competència
social.per intentar que els alumnes assoleixin unes competències bàsiques
mínimes.
Bloc 1. Procés de Resolució tècnica de problemes.
Conceptes:
1. Definició de problema i necessitats humanes a solucionar.
Procediments:
1. Recopilar i analitzar problemes i necessitats.
Actituds, Valors i Normes:
1. Actitud creativa davant els problemes plantejats.
Bloc 2. Dibuix tècnic.
Conceptes:

1. Instruments de dibuix i disseny: transportador d’angles, regle, escaire,
cartabó, compàs, plantilles i trames.
Procediments:
1. Representar a mà alçada objectes mitjançant el croquis.
2. Confeccionar models i maquetes a escala.
Actituds, Valors i Normes:
1. Netedat i ordre en la presentació de documents gràfics.
Bloc 3. Planificació i realització.
Conceptes :
1. Eines elementals i màquines.
2. Procediments de fabricació i acabat:
3. Normes de seguretat general del taller.
Procediments:
1. Analitzar i repartir les tasques a realitzar.
2. Aplicar les normes de seguretat necessàries.
Actituds, Valors i Normes:
1. Iniciativa personal i confiança en la realització de feines.
2. Prendre consciència del perill que suposa una mala utilització de les eines.
3. Mantenir una actitud austera en l’ús dels materials i recursos.
4. Valorar la necessitat i l’imperatiu legal de l’ús dels EPI.
Bloc 4. Recursos científics i tècnics.
Conceptes:
1. El circuit elèctric.
Procediments:
1. Construir circuits elèctrics senzills de commutació.
2. Utilitzar com elements bàsics de construcció la llenya, el plàstic i el metall.
Actituds, Valors i Normes:
1. Valorar la importància del materials.
Bloc 5. Organització i Gestió.
Conceptes:
1. Organització de tasques:
2. Concepte de recurs.
3. Tipus de recursos materials: classificació.
Procediments:
1. Organitzar i planificar la realització del treball:

Actituds, Valors i Normes:
1. Reconèixer i valorar les tècniques d’organització i gestió en l’elaboració de
projectes i en el treball en equip.
Bloc 6. Tecnologia, ciència i societat.
Conceptes:
1. El cost dels productes.
Procediments:
1. Dissenyar i crear propostes de publicitat creativa.
Actituds, Normes i Valors:
1. Actitud crítica davant missatges consumistes.
2. Desenvolupament de la creativitat.
Bloc 7. Competències Bàsiques en Llengua catalana, Llengua castellana i
Matemàtiques.
Conceptes:
1. Expressió oral i escrita en les dues llengües.
2. Comprensió oral i escrita en les dues llengües.
3. Ortografia bàsica de les dues llengües.
4. Currículum Vitae i Carta de presentació.
5. Entrevista de feina.
6. Instàncies.
7. Càlculs i operacions bàsiques.
8. Regles de 3 i percentatges.
9. Fraccions, M.C.M. i M.C.D.
10.Estadística.
Procediments:
1. Treballar

en

grup

reduït

competències

bàsiques

de

les

àrees

instrumentals.
Actituds, Normes i Valors:
1. Entendre la importància d’assolir uns coneixement mínims al llarg de
l’escolarització per a poder aplicar-los en futures feines o en l’àmbit
personal del dia a dia dins la nostra societat.
2. Esforçar-se en aprendre.
Bloc 8. Educació Emocional i Competència Social
8.1. Autoconeixement i Autoconcepte
- Qui sóc jo

- La línia de la vida
- D’on partesc
- Què m’agrada de mí
- Què m’agradaria canviar de mí
- Les meves expectatives
8.2. Habilitats Cognitives
- Avantatges, inconvenients, dubtes (aid)
- Com estan les coses?
- Regles i normes
- El que volem
- Les meves prioritats i els altres
- Alternatives i decisions
8.3. Creixement Moral
- Diferents enfocaments de la formació en valors
- Els sis estadis de desenvolupament moral, segons kohlberg
- Discussió de dilemes morals
- Esquemes de raonament moral i valors
- Educació en valors: objectius i experiències
- Alguns dilemes morals
8.4. Habilitats Socials per a adolescents
- Introducció
- Definició
- Vessant cognitiu i moral de les habilitats socials
- Exemples d’habilitats socials
- Habilitats socials i assertivitat
- Mesura de l’assertivitat
- Alguns exemples
+ saber escoltar
+ fer un elogi
+ demanar un favor
+ disculpar-se
+ posar-se d’acord
- Control emocional
5. RELACIÓ D’ACTIVITATS PREVISTES AQUEST CURS:

El repertori de treballs que es realitzen al Taller contempla la flexibilitat en la
seva aplicació, ja que dependrà dels interessos, de les destreses i habilitats dels
alumnes. Establim, però, un conjunt d'activitats que es poden realitzar durant el
curs:
-Construcció d’un cub soma de grans dimensions al pati.

-Construcció d’una maqueta d’una cúpula geodèsica.
-Construcció d’un petit hivernacle per una pastera de l’hort.
-Construcció d’un petit cadafal per lliurament de premis.
-Realització del logotip “ERASMUS+” en relleu.
-Realització de cartells per la ludoteca del centre.
-Realització d’un graffiti mural, de temàtica esportiva, a les parets del pavelló
que donen al pati.
-Realització d’obres artístiques per al projecte de decoració del centre: quadres,
escultures, xarxa, boies, etc.
-Realització de peces ceràmiques (ceràmica utilitària) i decoració.
-Gravat i estampació amb planxes de linòleum.
- Realització de lletres en volum i decorades.
- Construcció de paletes de tennis de taula i decoració.
-Construcció i assemblatge de banquets cordats i decoració.
-Realització de cistelles de paper de diari reciclat i decoració.
-Construcció i decoració de caixes niu.
-Realització de paper reciclat i utilització en l’estampació d’obres artístiques.
-Construcció d’un tancat de fusta pintada i decorada a la zona ajardinada del
pati.
-Construcció d’una màquina arcade.
-Construcció de tests i jardineres de formigó.
-Muntatge de taules de fusta d’exterior.
-Reparació de taules de tennis taula.
- Manteniments varis del centre.

6. CONTRIBUCIÓ DEL TALLER DE SUPORT A LES COMPETÈNCIES
BÀSIQUES
Competència lingüística:
Descriure verbalment el procés de construcció d’un objecte senzill.
Realitzar l’autoavaluació per escrit.
Interpretar la informació dels envasos dels productes comercials emprats
al taller.
Fer de guia dels seus companys de classe en una visita al taller.
Transmetre als membres del taller una idea o millora de forma clara i

convincent.
Competència matemàtica:
Mesurar diferents materials amb l’instrument adient.
Fer càlculs de proporcions directes senzilles.
Manejar instruments de mesura del taller.
Plantejar un problema de forma inteligible.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:
Utilitzar materials reciclats.
Realitzar croquis i maquetes.
Competència en el tractament de la informació i competència digital:
Cercar informació general a Internet.
Cercar la informació necessària sobre eines, materials...
Realitzar

presentacions

amb

medis

audiovisuals

(fotos,

films,

powerpoint..)
Competència social i ciutadana:
Formar part d’equips de feina.
Respectar tots els membres del grup.
Respectar el torn de paraula.
Reflexionar sobre les seves actuacions i les dels altres.
Competència cultural i artística:
Valorar les produccions independentment del seu autor o autors.
Imitar models que considerem valuosos tradicionalment o per altres
aspectes.
Analitzar els procediments, les tècniques i els materials; també la
dificultat, l’originalitat presents en els objectes.
Competència per aprendre a aprendre:
Escoltar activament les explicacions, siguin d’un professor o d’un
company.
Observar amb atenció el treball dels altres per intentar millorar-lo.
Millorar el producte en funció de les errades o aspectes no satisfactoris.
Posar en pràctica tots el recursos que es van adquirint en la realització de
cada projecte.
Actuar com a tutor d’un company en un projecte o durant una sessió.
Realitzar un projecte de forma totalment autònoma.

7. METODOLOGIA
La metodologia per projectes ens serveix per:
1. Millorar aspectes com: compromís, solidaritat i responsabilitat, ja que
suposa una implicació personal en tot el procés.
2. Reforçar d’una manera pràctica els aprenentatges necessaris per a
construir nous coneixements.
3. Orientar el alumnes cap a una preparació professional.
4. Aproximar-los al món laboral.
5. Gaudir de la satisfacció de la feina ben feta i valorada pels demés
Tot això afavorirà l'apoderament dels alumnes.
A grans trets les línies metodològiques són les següents:
1. Treball a partir de projectes.
2. Incidència en els aspectes tècnics i instrumentals com l’expressió escrita i
verbal, càlcul, disseny, interpretació de plànols etc.
3. Compromís de l’alumne, o grup d’alumnes, a lliurar un treball ben acabat
en un temps determinat.
4. Motivació de l’alumne en l’aprenentatge, pel que té de pràctica i de
semblant amb el món del treball l’activitat que es desenvolupa al taller.
5. Tenir

molt

en

compte

la

corba

de

rendiment/cansament

i

les

característiques dels alumnes (constància, autonomia...).
6. Flexibilitat a l’hora del treball dels objectius proposats.

per atendre les

necessitats de cadascun, i que es manifesta en:
L’adaptació al ritme de treball, a les destreses i els interessos individuals.
El treball dels objectius de matèries o àrees a través dels projectes dels
tallers.
La participació dels educadors

municipals en el seguiment d’alguns

alumnes.
L’adaptació, si és possible, d’horaris i activitats a cada situació.
Encara que cada alumne presenta uns trets particulars hi ha algunes pautes
metodològiques que s'apliquen de forma general:
1. L’adquisició d’hàbits de puntualitat, pel que fa al taller i a la presentació
de la feina.
2. La previsió de la tasca diària amb la revisió de la realitzada en les sessions
anteriors.

3. L’ús adequat del material necessari per a cada moment del procés.
4. La dedicació d’un temps determinat a la recollida i neteja de les eines,
maquinària i del taller.
5. La valoració del reciclatge i la reparació dels objectes.
6. L’exigència d’una conducta respectuosa envers professors, companys,
materials, eines, etc.
8. AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
1.Avaluació. Es farà de forma individual i continua:
Una avaluació inicial per determinar el grau de destresa i coneixement d'un
taller: parts, funcions i ús de les eines i màquines que es fa individualment.
Una avaluació processal que consistirà en:
1.

Una avaluació continuada per part dels professors del taller
de les feines i projectes encomanats als alumnes..

2.

Una autoavaluació de l’alumne per a potenciar una imatge
ajustada de sí mateix , la seva autonomia i la participació en
la totalitat del seu projecte i més àmpliament en el seu
procés educatiu.

Aquesta avaluació és la que serveix de base als informes trimestrals que es
lliuren als tutors. Les habilitats que s'avaluen són:
Traçar.
Trepar.
Unir.
Quadrar.
Tallar.
Observar.
Interpretar.
Muntar.
Una avaluació final per mesurar els aprenentatges que han assolit els alumnes
durant el curs escolar en relació als objectius proposats . Aquesta avaluació serà
la que ens informarà de l’aprofitament que l’alumne ha fet del recurs que s’ha
posat al seu abast i ens ajudarà en la seva orientació professional i/o acadèmica.
Aquest procés d’avaluació comporta la valoració diària de la feina de l’alumne
(d’acord amb tots els professors que participen en les activitats del taller),
possibilitant així que tots: alumnes, professors i tutors coneguin i participin del

procés d’avaluació. A més aquests alumnes, podran tenir diferents tipus
d’adaptacions (adaptacions d’accés, adaptacions de material, adaptacions
curriculars no significatives i/o adaptacions curriculars significatives) sempre en
funció de les possibilitats de l’alumne/a ja sigui per les seves pròpies capacitats
com per la seva assistència en alguna de les matèries.
Es valora sobretot la puntualitat i l’assistència, la realització de les tasques i
l’actitud positiva respecte al grup.
Es lliurarà un diploma d'aprofitament del taller per als alumnes amb avaluació
positiva.
2. Els criteris d’avaluació
TALLER:
Són els següents:
1. Utilitzar les eines i aparells per a la seva funció específica i d’acord amb
les normes de seguretat.
2. Descriure les propietats i aplicacions més importants d’alguns materials
bàsics.
3. Indicar les diferents magnituds, els símbols que les representen, les
unitats corresponents i els instruments que les mesuren.
4. Realitzar les operacions (habilitats) que formen part d’un procés,
comprovant-ne el resultat.
5. Descriure un objecte a partir del material, dels elements que el
constitueixen i de la funció que fan.
6. Analitzar objectes, processos i el funcionament d’aparells senzills de
l’entorn immediat .
7. Construir objectes després d’haver-ne seleccionat i preparat materials i
components .
L’alumne ha d'estar informat sobre què i com serà avaluat (continguts, actituds,
hàbits...)
Els professors del taller lliuren al tutor/a un informe de cada avaluació, el qual
quedarà reflectit a les observacions de l'apartat d'avaluació del Gestib.
3. Instruments d’avaluació
Bàsicament són l’estudi de la producció de l’alumne/a, fitxes d’autocontrol,
comparació amb el model original.
La recuperació, pel tipus de treball realitzat ha de ser immediata i en cada

moment del procés i suposa l’anàlisi de les errades i la seva correcció.

9. RECURSOS
1. Recursos materials:
1. Fols, fotocòpies i material informàtic.
2. Material de tecnologia (fusta, eines del taller, paper, cola...).
3. Material d’educació visual i plàstica (pintures, sprays, fang, guix, …)
4. Material reciclat aportat pels professors i els alumnes.
2. Recursos espacials:
1. Un taller.
2. Una aula.
3. Els que són propis d’un institut.
3. Recursos humans:
Hores de docència directa previstes al curs 2019-2020
1. 9 hores professorat d'Atenció a la Diversitat (6 PT i 2 OE)
2. 8 hores professorat d'Àmbit Pràctic (departament de tecnologia i
d’educació plàstica i visual)
4. Recursos organitzatius:
1. Reunion semanal del Departament d’Orientació.

10. ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Les activitats depenen en gran mesura de les ofertes i possibilitats. Si la
convocatòria d'alguna Fira de la Ciència ens pareix adaptable a les nostres
necessitats, ens plantejarem la participació.
Sortida dins la comarca per visitar fàbriques i tallers.
Els alumnes del taller de suport reben, sobretot de part del professorat, pares i
visitants, donatius a canvi de petits objectes realitzats al taller.

11. ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA
Verbalitzar el procés d’elaboració del projecte.
Realitzar la fitxa de cada projecte.
Llegir les instruccions dels productes que s'empren al Taller.
Jugar amb els dòminos lingüístics.
Consultar llibres sobre eines, materials. tècniques...

12. COL·LABORACIÓ AMB ALTRES SERVEIS
El Departament d’Orientació i la Prefectura d'Estudis es coordinarà amb els
serveis externs pertinents en els casos en què sigui necessari.
Les característiques dels alumnes del Taller de Suport fan necessària la
col·laboració i coordinació amb institucions i programes que no pertanyen
estrictament al món educatiu (Serveis Socials, Servei de Protecció de Menors,
entre altres). Aquestes actuacions de coordinació i/o notificació se solen dur a
terme a través del Departament d’Orientació i Prefectura d'Estudis.

IES PORT D’ALCÚDIA
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CURS 2019 - 2020
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ÍNDEX
1. Recursos humans.
2. Horari lectiu.
3. Recursos materials.
4. Recursos externs al centre.
5. Activitats complementàries i extraescolars.

1. RECURSOS HUMANS
L’Aula UEECO de l´IES Port d'Alcúdia del curs 2019-2020 compta amb set
alumnes: Neus, Miquel i Miquel Àngel, Tomeu, Sergi, Juanjo i Joan Antoni.
Professorat contam amb:
- Tòfol Perelló (PT ) : 7 hores setmanals (tutor).
- Maria Bou (AL): 6 hores setmanals.
- Fanny Vallori (PT): 9 hores setmanals.
- Aina M. Cañamaque (PT): 6 hores setmanals.
- Pep Alaminos (Taller de Creació Artística): 2 hores setmanals.
- Miquel Herrero (Taller de Música i Arts Escèniques): 2 hores
setmanals.
- Yolanda Ródenas (Fisioterapeuta): 2 hores setmanals.
També contam amb na Francisca Cerdà (ATE) que roman les 30 hores a
l'aula per atendre les necessitats d'aquests alumnes. També s'encarrega de
la comunicació del dia a dia amb els pares a les entrades i sortides.
2. HORARI LECTIU
L'organització de l’horari serà de 8:00 a 14:05 h. distribuït en funció de les
possibilitats de cada un dels grups ordinaris i del personal de suport.
Aquest curs 1 alumne pertanyen al grup ordinari de 1r, 3 alumnes a 2n i 3
a 4t. L’alumne que està a 1r d'ESO té més possibilitats d'entrar a l'aula
ordinària ja que els continguts no són tan elevats, sempre en funció de les
possibilitats personals de cada alumne (en aquest cas presenta un ncc molt
elevat per ser de UEECO), en canvi els alumnes de 4 t tenen menys
possibilitats d'entrar ja que els continguts són molt complexos per al nostre
alumnat. Tenint en compte la seva tipologia, així com els seus interessos i
motivacions, aquest curs tots els alumnes compartiran amb el seu grup de
referència la matèria d'Educació Física. A més intentarem que el de 1 r
comparteixi la major quantitat d’hores possibles amb el seu grup de
referència (1rB). Alguns alumnes de segon entraran a GH, BIO, tutoria, EPL,
MU, ...
A més d'aquestes hores a l'aula UEECO realitzaran tallers impartits per
l'equip docent, on treballaran els continguts fonamentals per encaminar-los
cap a una autonomia personal i social. Els tallers són:

- EXPRESSIÓ ORAL / LECTOESCRIPTURA
- MATEMÀTIQUES
- HORT I JARDÍ
- EDUCACIÓ PER A LA SALUT
- CONEIXEMENT DEL MEDI (NATURALS I SOCIALS) / PROJECTES
- TAC / INFORMÀTICA
- EDUCACIÓ EMOCIONAL
- HÀBITS I RUTINES
- CUINA
- JOCS
- CREACIÓ ARTÍSTICA
- MANUALITATS
- MÚSICA
- TUTORIA
Aquest curs hem fet un canvi amb un taller. S’inclourà l’expressió corporal a
educació emocional i hem afegit un taller de hàbits i rutines.
També contam amb la tasca de la fisioterapeuta que ve un cop a la setmana
durant dues hores i treballa amb una alumna de l'aula i ens ajuda a la resta
de professionals amb pautes de com hem d'actuar amb ella en els diferents
tallers.
3. RECURSOS MATERIALS
El material que tenim a l'aula UEECO va en funció de les possibilitats de
cada alumne, però intentam sempre que sigui el més normalitzat possible
encara que a vegades és difícil ja que cada un d'ells presenta un nivell
curricular diferent i el material a vegades és un poc infantil. Així i tot, per
aquest curs tenim:
- Un llibre de matemàtiques.
- Fitxes, fotocòpies i material elaborat pel professorat de suport per a la
resta de tallers i àrees.
- Contam amb un ordinador, televisor, dvd, pissarra digital, estris de cuina,
jocs, etc. Tot està detallat a l'inventari del centre.
A més enguany intentarem penjar tot el material que treballem al blog de
l'aula UEECO i també al classroom que tendrem dels diferents tallers.

4. RECURSOS EXTERNS AL CENTRE
Al llarg del curs escolar aquesta aula UEECO

comptarà amb l´ajuda de

diversos recursos externs per a atendre les necessitats dels alumnes:
● PRODIS: coordinacions puntuals per a la possible incorporació
d'alguns alumnes als seus tallers.
● Servei de Menors: coordinacions puntuals per parlar d'alguns
alumnes usuaris del servei.
● Serveis Socials Municipals.
● Serveis Socials altres municipis.
● Consell de Mallorca
● NOUSIS
● PAS A PAS
● APROSCOM
● AMADIP
● I d'altres entitats i associacions sempre que sigui necessari.
5. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS
Al llarg del curs està previst realitzar una sortida durant el primer i segon
trimestre i dues al tercer trimestre per treballar aspectes de l'entorn proper
dels alumnes.
1r trimestre:- L'observatori de Costitx
2n trimestre: - El Ram
3r trimestre: - Acadèmia Rafel Nadal (Manacor)
- Hidropark / Aqualand / Marineland (pendent de confirmar)
També participarem en sortides que facin els cursos de 1 r, 2n i 4t d'ESO,
sempre que siguin adequades per al nostre alumnat.

4. Activitats complementàries i extraescolars
El DO preveu la realització de les següents activitats :
* POAP:
- Fira d’FP, si s’organitza.
- Visita al centre de professionals de la Direcció General d'FP: 4t ESO. Dates a
determinar, preferiblement en el 3r trimestre.
- Taller de presa de decisions (IBjove) 4t ESO. 1r trimestre. 08/11/19
- Què hi ha després de l'ESO?: (Seràs UIB) 4t ESO. En el 2n trimestre.10/01/2020
- Els meus fills acaben l'ESO, què poden fer?. (Seràs UIB) Per a pares i mares
d'alumnes de 3r i 4t ESO. Finals 2n trimestre/principi 3r trimestre, a concretar dates.
(AMIPA)
- Visita i participació en jornades de portes obertes de diferents centres on
s'imparteixin cicles d'FP: 3r i 4t ESO. CEPA Borja Moll, Pau casesnoves CIFP, CIFP Joan
Taix i IES Alcúdia.
- Visita d’ex-alumnes del centre que cursin batxillerat, cicles o universitat per explicar
la seva experiència.

* EDUCACIÓ EMOCIONAL:
- Taller d’intel.ligència emocional (UIB) Tots els cursos d’ESO. Desembre 2019.
* EDUCACIÓ EN VALORS I TEMES TRANSVERSALS:
- Fake news: (UIB) 4t ESO. 08/11/2019
- Ciberbullying: (UIB) 1r i 2n ESO. Abril 2020
- Seguretat a internet. Policia tutor. 1r i 2n ESO
- Taller de sensibilització vers la discapacitat. (PRODIS) 1r ESO. 1r trimestre.
- Combatre els estereotips de gènere (UIB) 3r ESO. Gener 2020.
- Combatre els estereotips de gènere (UIB) 1r ESO. Abril 2020.
- Taller educació sexual. Educadora Serveis Socials. 3r ESO. 2n trimestre.
- Projecte Jove. Prevenció drogodependències i xarxes socials. 2n ESO. 2n Trimestre.
- Diversitat sexual. Ben amics. 2n ESO. 2n trimestre.

Aula UEECO: 1r trimestre: - Observatori de Costitx
2n trimestre: - Fira del Ram
- Manacor (Museu Rafel Nadal i Aproscom)
3r trimestre: - Visita a Palma.
Altres sortides o activitats organitzades per a altres grups del centre i que per les seves
característiques siguin adequades per participar-hi, tots o alguns dels nostres alumnes.

