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1. ANÀLISI DEL CONTEXT

a. Ubicació

L’I.E.S. “La Vall de Segö” és un centre públic situat geogràficament en la
subcomarca de Les Valls en el Camp de Morvedre, subcomarca constituïda per
les poblacions de Benifairó, Faura, Quart, Quartell i Benavites.

Fou creat l’any 1.994, procedint de l’antiga Extensió de B.U.P. “Clot del
Moro”, l’any 1.995 es fusionà amb el C.P. “Mancomunitat de les Valls”, situat al
mateix recinte. L’any 1.996 es decreta la supressió del C.P., convertint-se tota
la zona escolar en I.E.S.

      La població a la qual donem servei educatiu és la constituïda per les
poblacions  abans  esmentades,  amb  una  població  aproximada  de  10.000
habitants. La Mancomunitat de les Valls, també anomenada La Vall de Segó és
una subcomarca constituïda per cinc pobles amb els seus propis ajuntaments:
Benifairó,  Faura,  Quart,  Quartell  i  Benavites.  Amb  caràcter  rotatiu,  un  dels
alcaldes és el president de la Mancomunitat de les Valls, a la qual pertany el
nostre institut. De la mancomunitat obtenim un recolzament de tipus econòmic
com d’infraestructures.
L’IES “La Vall de Segó” limita al nord amb la província de Castelló (Almenara a
6km), al sud amb Sagunt a 7 km  i a 32 km de València.

La Vall de Segó ha estat sempre una zona predominantment agrícola, on la
gent treballava en magatzems i en la collita de la taronja.  Malgrat que, en els
últims anys ha hagut  un  canvi  significatiu  i  s’ha  anat  abandonant  el  treball
agrícola pel d’altres sectors com la construcció o els serveis, també l’entrada
d’immigrants ha substituït la demanda de treball de la gent autòctona. De tota
manera, els darrers anys i amb la crisi econòmica també ha hagut molts canvis
que han afectat a la població en general. L’alumnat del centre ha estat sempre
bastant homogeni, provenint de les classes mitjanes-treballadores i últimament
amb  alguns  immigrants  marroquins,  romanesos  o  equatorians  i  a  partir  de
2022, refugiats d’Ucraïna. La llengua vehicular d’aquesta zona és el Valencià, i
fins i tot els immigrants han adoptat aquesta llengua com a pròpia en molts
casos, produint-se una total integració. Podem dir que, en aquesta comarca la
gent pensa i viu en valencià i per tant, el centre des de els seus inicis ha estat
totalment normalitzat.

Els  pobles  de  la  subcomarca  s’han  constituït  en  Mancomunitat,  per  a
racionalitzar els serveis comuns, entre ells el d’Educació.

Cadascun dels 5 pobles té un col·legi públic de Primària  que imparteixen
aquest nivell educatiu, passant després l’escolarització a l’I.E.S. La subcomarca
no compta amb col·legis privats, els que volen aquest servei es desplacen fóra
de la  subcomarca,  bàsicament  a  Sagunt  (Adventistes  i  Sant  Vicent  Ferrer),
Massamagrell (Sagrada Família) i Montcada (C.E.U San Pablo).

Cadascun dels pobles té  Biblioteca,  Casa de Cultura i  Centre Local  de
Salut (atenció primària).

4



PEC_2022-2023_Modificació 1.odtProjecte Educatiu de Centre 
Curs 2022 - 2023

L’atenció sanitària és fa bàsicament a l’Hospital de Sagunt, a l’igual que
aquesta població dona servei de comerç i fins i tot llocs d’esplai (cinemes).
A causa del mal estat de l’institut i fins la inauguració del nou edifici el curs
2001-2002, va haver una lluita contínua de mobilitzacions i demandes per part
de tota la societat de la Vall de Segó. Es tractava d’aconseguir un nou edifici,
per millorar la qualitat de l’ensenyament i també evitar la diàspora d’alumnes
cap als centres privats i concertats de la comarca.

En setembre de 2011, es va celebrar el 10é aniversari de la construcció del nou
edifici, per a recordar la lluita de tota la comunitat educativa en la consecució i
millora d’un projecte educatiu comú i de qualitat als cinc pobles de les Valls, fet
realitat al nostre IES LA VALL DE SEGÓ.

b. Estudis

En el centre s’imparteix actualment l’ESO (1r,2n,3r,4t) i PDC i PR4, 1r de
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials, 1r de Batxillerat de Ciències.

També s’impartís el Programa de Formació  Professional Bàsica amb els dos
cursos i en l'especialitat d’Informàtica i comunicacions: operacions auxiliars de
muntatge i manteniment.

En 2014 vàrem iniciar un programa experimental plurilingüe d'Ensenyament
en  Valencià  (PPEV),  impartint  una  assignatura  no  lingüística  en  Anglès
(Tecnologia- 1r ESO, música- 2n ESO, Física i Química- 3r ESO i Geografia i
Història  en  4t d'ESO),  que  va  començar  dins  del  Projecte  de  Centre  «La
dimensió Europea de l'Educació i el Plurilingüisme».

En el curs 2021-22 amb el nou PLC (Projecte Lingüístic de Centre) es va fer en
Anglès  tot  el  nivell  de  cada  curs  en  les  assignatures  no  lingüístiques
esmentades.  A més a més,  es varen garantir  els percentatges acordats pel
centre i la Conselleria per a impartir les classes en Valencià, Castellà i Anglès.
En aquest curs acadèmic 2022-23, es segueix amb els mateixos acords del
PLC, encara que hi ha xicotets canvis a causa de la implantació de la LOMLOE
en  els  cursos  imparells  i  com  a  conseqüència  de  la  impartició  de  noves
assignatures.  En  el  curs  2023-24,  quan  ja  estiga  implantada  totalment  la
LOMLOE, s’haurà adequat totalment el PLC a la nova llei educativa.

• Concreció curricular:  

1) Per als cursos imparells d’ESO i Batxillerat es fa referència als nous reials
decrets  de  l’ordenació  dels  distints  ensenyaments(RD  217/2022  i  RD
24372022).

2) per als cursos parells d’ESo i  Batxillerat  es mantenen les referències als
currículos  anteriors  i  al  RD  1105/2014  indicant  el  caràcter  orientatiu  dels
estandars d’aprentatge avaluables).

• Optativitat ESO  
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El  centre  dins  el  PCC ofereix  unes matèries  optatives  per  als  diferents
nivells educatius, sense voler repetir allò explicat allí, passem a enumerar-les:

1r ESO Laboratori d’Arts 
Escèniques (LOMLOE)

Departament de Castellà

1r ESO Laboratori de creació 
Audiovisual (LOMLOE)

Departament de Dibuix

1r ESO Taller d’aprofundiment 
(LOMLOE)

Departament de Castellà

1r ESO Francés (2n idioma) Departament de Francés
1r ESO *Tallers de reforç 

(Matemàtiques, Valencià i 
Departaments respectius

2n  ESO Informàtica Departament d’Informàtica
2n  ESO Cultura clàssica Departament de G i Història

2n  ESO Francés (2n idioma) Departament de Francés
2n ESO *Tallers de reforç 

(Matemàtiques, Valencià i 
Departaments respectius

2n ESO Activitat Emprenedora i 
Empresarial

Departament d’Economia

3r ESO Francés (2n idioma) Departament de Francés

3r ESO Programació artificial  i 
robòtica II (LOMLOE)

Departament d’Informàtica

3r ESO Creativitat musical 
(LOMLOE)

Departament de Música

3r ESO Taller d’economia 
(LOMLOE)

Departament d’Economia

3r ESO Taller d’aprofundiment 
(LOMLOE)

Departament de 
Matemàtiques

3r ESO Taller de reforç (LOMLOE) Departament de Valencià
4t ESO
(A elegir una)

• Biologia
• Economia
• Tecnologia

Departaments respectius
El centre dins el PCC 
ofereix unes matèries 
optatives per als diferents
nivells educatius, sense 
voler repetir allò explicat 
allí, passem a enumerar-
les:

4t ESO
(A elegir una)

• Física i Química
• Llatí
• Act. Emprenedora

Departaments respectius24

4t ESO
(A elegir una)

• Cultura Clàssica*
• Música
• Ed. Plàstica

Departaments respectius
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• TIC * (Dep. Gªi H)

4t ESO
(A elegir una)

• Filosofia
• Francés 
• Anglés Oral
• Projecte

Interdisciplinar *

Departaments respectius

* (Dep. Biologia)

En 1r ESO  tenim l’assignatura  comuna de Tecnologia i  digitalització  i  la  de
Projecte  Interdisciplinar.  L’alumnat  podrà  elegir  entre  fer  Religió  o  Atenció
Educativa (segons la LOMLOE). 
En  1r d’ESO  s’imparteixen  els  àmbits  lingüístics  i  científic-matemàtic  amb
professorat Codocent.
En 2n d’ESO, l’alumnat podrà elegir entre fer Religió o Valors Ètics.
En  3r d’ESO  tenim   Tecnologia  i  Digitalització  (Informàtica)  i  el  Projecte
Interdisciplinar (Biologia).
Per a PDC tenim l’àmbit pràctic de tecnologia i orientació professional. A part
dels àmbits sociolingüístic i científic-matemàtic. L’alumnat podrà elegir entre fer
Religió o Atenció Educativa (segons la LOMLOE). 
Els  alumnes  de  4t  de  l’ESO  podran  triar  entre  Matemàtiques  Aplicades   i
Matemàtiques Acadèmiques.  L’alumnat podrà elegir entre fer Religió o Valors
Ètics.

     *Per acord de COCOPE,  dels tallers i reforços en el mateix grup es farà càrrec l’altre professor
de la matèria quan amb antelació es puga preveure que el professor no va a vindre.24

 Criteri de selecció d’optativa  

El Centre vol garantir la primera elecció d’optativa dels nostre alumnat sempre
que la ràtio per classe ho permeta. Es podrà fer un canvi d’optativa si hi ha una
autorització  dels  pares  i  el  centre  puga  donar  alternativa  sempre  que  siga
possible i adequat  per a l’alumne.

• Optativitat Batxillerat  

Al  marge  de  l’obligatorietat  d’oferir  com  a  optatives  les  matèries
específiques  d’altres  modalitats,  que  dependrà  de  les  disponibilitats
organitzatives del centre i per tant poden canviar d’un curs a altre, hem ofertat
enguany:

1r Batxillerat Francés (LOMLOE) Dep. de Francés
1r Batxillerat Programació , xarxes i 

sistemes informàtics 
(LOMLOE)

Dep. d’Informàtica

1r Batxillerat Biologia Humana 
(LOMLOE)

Dep. de Biologia

1r Batxillerat Geografia i Història 
Valencianes (LOMLOE)

Dep. de Geografia i Història

2n  Batxillerat TIC II Dep. d’Informàtica
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2n  Batxillerat Francés II Dep. de Francés

2n  Batxillerat Ciències de la terra Dep. de Biologia
2n  Batxillerat Religió  Dep. de Religió

• Blocs d’assignatures troncals de modalitat en 1r de Batxillerat, a elegir
una segons siga de ciències o humanitats  i  ciències socials:  (segons
LOMLOE)

ASSIGNATURA MODALITAT DEPARTAMENT
Matemàtiques I Batx. Ciències Dep. Matemàtiques

Llatí Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Llatí i Grec
Matemàtiques Aplc. CC. SS. Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Matemàtiques

ASSIGNATURA MODALITAT DEPARTAMENT

Economia Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Llatí i Grec
Grec I Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Llatí i Grec

Biologia,  Geologia  i  CC.
Ambientals

Batx. Ciències Dep. Biologia

Dibuix Tècnic I Batx. Ciències Dep. Dibuix

ASSIGNATURA MODALITAT DEPARTAMENT

Literatura Universal Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Valencià
Història del Món 
Contemporani

Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Geografia i Història

Física i Química Batx. Ciències Dep. F i Q
Tecnologia i Enginyeria Batx. Ciències Dep. Tecnologia

• Blocs  d’assignatures  troncals  de  modalitat  en  2n  de  Batxillerat,  a
elegir24 una segons siga de ciències o humanitats i ciències socials: 

ASSIGNATURA MODALITAT DEPARTAMENT
Matemàtiques II Batx. Ciències Dep. Matemàtiques

Economia Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Economia
Història de l’Art Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Geografia i Història

ASSIGNATURA MODALITAT DEPARTAMENT

Biologia, Geologia Batx. Ciències Dep. Biologia
Llatí II Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Llatí i Grec

Física Batx. Ciències Dep. F i Q
Geografia Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Geografia i Història
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ASSIGNATURA MODALITAT DEPARTAMENT

Química Batx. Ciències Dep. F i Q
Mat. C. Socials II Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Matemàtiques

Dibuix Tècnic II Batx. Ciències Dep. Dibuix
Grec II Batx. Humanitats i CC. SS. Dep. Llatí i Grec

 Repetició de curs en batxillerat  

En 1r de Batxillerat amb tres o més assignatures suspeses es repeteix tot el
curs.  Amb  qualsevol  assignatures  suspeses  en  2n  de  Batxillerat,  l’alumne
repeteix només les assignatures suspeses. No obstant, podran assistir a classe
de les assignatures aprovades.

c. Activitats extraescolars

El centre es caracteritza per ser un centre amb diverses activitats:

 Alumnes  de  4t  d’ESO  i  el   viatge  final  d’estudis.  Es  pot  realitzar  al
finalitzarPEC_2022-2023_Modificació 1.odt el  curs acadèmic, sempre que
cumplisquen  les  normes  internes  del  centre  i  aprovades  per  a  aquesta
situació.

 Altres excursions d’un dia o diversos dies de duració que organitzen els
diversos departaments com a recolzament al procés d’aprenentatge.

 Conferències, xarrades i visites d’orientació per als alumnes de final d’etapa
educativa (4rt E.S.O i Batxillerat).

 Jornades culturals, programades per la Vicedirecció i amb al col·laboració
del professorat i alumnat  (dia de la dona, dia de la lectura, etc.).

 Visites  vàries:  empreses,  centre  universitaris,  museus,  parcs,  botànics,
observatoris astronòmics, etc...

 Assistència a representacions teatrals i altres espectacles.

*Durant aquest curs acadèmic, les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS i COMPLEMENTÀRIES 
s’organitzaran de manera normal, tractant de garantir  unes mesures de seguretat i higiene mínimes, 
depenent de la situació i el context. 

El centre es composa de:

 Aula de Música
 Aula de Tecnologia
 Laboratori de CC.NN. i  F.Q.
 Despatx  per  al  Departament

d’Orientació
 Despatx del Director
 Despatx  de  Cap  d’Estudis  i

Vicedirector

 Secretaria
 Despatx d’Orientació
 Departaments Didàctics

 Sala de professors
 2 Aules d’Informàtica
 WC 
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 Aules d’alumnat 
(Específiques i de grup)

 1 Aula-Biblioteca 
 1 Consergeria
 Edifici  Gimnàs  (2  vestuaris

amb dutxes i W.C)
 Aula Visites i Convivència

 Sala de Primers Auxilis
 Aula d’alumnes Batxillerat 

(AMPA). Convertida en 
classe

 Pati
 Part de la cafeteria 

convertida en Aula 
provisional

d. Característiques alumnat

L'alumnat que tenim està entorn als 506 en el curs 2022-23.

Provenen dels  5 pobles de Les Valls i  Estivella,  incorporant-se alumnat
procedent d’altres pobles com Petrés i Almenara, Canet i Port de Sagunt i Vila-
real. La procedència externa encara és insignificant. El col·legi d’Estivella «El
braçal» ja no està adscrit al nostre centre.

Aquest curs 2022-23 tenim  5 grups de 1r d'ESO amb treball per àmbits  i
codocència, 4 grups de 2n d'ESO,  3 grups de 3r d'ESO i 4t d'ESO. També tenim
un grup de PDC en 3r i un altre de PR 4 en 4t. En batxillerat tenim dos grups de
1r  i dos grups  de 2n de batxillerat (Ciències i Humanitats). També tenim els dos
cursos de la FPB en Informàtica i comunicació.

Aquest  curs  2022-23  s'han  destinat  una  sèrie  d’hores  per  al  PIL (Projecte
d'Integració Lingüística) on l'alumnat amb problemes lingüístics (en Valencià o
Castellà) rebran suport addicional i per a l’Aula de Convivència. En total, al
voltant de 25 hores es podran garantir per a aquest dos programes en què hi
haurà  diferent  professorat  involucrat  per  a  atendre  millor  la  inclusivitat  de
l’alumnat. Amb tot açò, la codocència, els àmbits, reforços i desdoblaments,
PDC i  PR4, estem donant  una resposta educativa  per  a la  inclusió  de tot
l’alumnat.

e. Característiques del professorat (Estadística del curs 2021-22)

El nombre total de professors que integren el claustre és de 58 més un
professor estranger americà com a Language assistant  en Anglés durant  el
curs 2022-23, el mateix nombre que en 2021-22. D’ells el 44% són funcionaris
de carrera definitius, un 22% correspon al professorat interí són interins i un
22%  del  professorat  es  troba  en  comissió  de  serveix.  (Aproximadament  el
mateix percentatge en 2022-23).
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Així mateix, hi  ha una part del professorat definitiuque es troba entre la
franja d’edat de 45 a 55 anys. 

Tenim constituïts tots els departaments segons la normativa, exceptuant el
de Grec que està al departament de Llatí.

f. Personal d’Administració i Serveis

 Administratiu: 2
 Subaltern:  2  (En  aquest  curs  estem  esperant  una  substitució  per

jubilació)
 Neteja: 3
 Biblioteca: 0 ( la biblioteca s'ha convertit en classe)

g. Associacions de pares

Existeix una associació de pares que afilia al 90% dels pares de l’alumnat
del centre , que té una estreta col·laboració amb l’equip directiu i el claustre de
professors del centre.

Importància de la seua col·laboració econòmica per organitzar activitats i
excursions, i tot tipus, en general, d’activitats extraescolars.

h. Conclusions

En el nostre cas, tenim unes necessitats com:

1. Millorar  el  sistema  d’estudi  de  l’alumnat.  Implicació  del  professorat,
alumnes, pares i Departament d’Orientació.

2. Planificar estratègies per aconseguir actituds positives de l’alumnat per a
l’aprenentatge.

3. Recolzar la participació de la família en la vida del centre:
 Potenciant l’AMPA
 Reestructurant  i  reforçament  el  sistema de  tutories,  per  grup,  per

nivells,  per etapes, aconseguint una millor  comunicació dels tutors
amb les famílies.

4. Aprofitar l’experiència i professionalitat del professorat del centre, fent-
los  participar  de  la  vida  del  centre  i  ficant  al  seu  abast  cursets  de
formació i  facilitant  totes les tasques d’ experimentació,  investigació i
innovació que vulguen iniciar a l’aula.
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5. Continuar  amb  la  formació  dels  tutors,  amb  un  pla  de  tutories  que
resolga les necessitats i expectatives dels alumnes i les seues famílies.

6. Estimular la participació de l’alumnat en la vida del centre, directament o
des dels seus representants del grup, curs o Consell Escolar.

7. Potenciar el paper de la Biblioteca, actualitzar-la, normalitzar-la i trobar
el  sistema operatiu  adequat  per  a  traure’n  profit  (En  aquest  moment
tenim el problema de la falta d’espai per a donar classe).

8. Recolzar i  potenciar  les activitats  esportives i  musicals de l’alumnat,
com a mètode d’integració i participació en la filosofia del centre.

9. Renovar  i  anar  substituint  el  material  que va quedant  obsolet  i  ja  és
ineficaç.

2. TRETS D’IDENTITAT I PRINCIPIS EDUCATIUS

Podem definir el centre com un centre obert a la nostra comarca i  zona
de les Valls, de parla majoritàriament valenciana i posant especial atenció a la
sostenibilitat,  els  projectes  i  activitats  integradores  per  a  l’alumnat.  Estem
interessats per la dimensió europea de l’educació i el plurilingüisme. De cara al
futur, continuar amb projectes d'intercanvi i  ERASMUS + amb altres centres
educatius  europeus.  Apostem per  la  sostenibilitat  del  centre  i  l’educació  en
valors mitjançant una sèrie de projectes i  actuacions que eduquen al nostre
alumnat en el respecte al medi ambient, els hàbits saludables i la convivència.
A més  a  més,  estem  impulsant  any  darrere  any,  les  noves  tecnologies  i
l’adequació dels espais per un millor ensenyament de qualitat i inclusiu.

Estratègies d’actuació  

Els  centres  públics  són  espais  de  pluralitat  on  es  requereix  un
ensenyament personalitzat, recursos i personal adequat per a poder atendre bé
a tots els alumnes. Hem de combinar qualitat amb equitat. Nosaltres trobem
indispensable per aconseguir els nostres objectius dirigir la nostra atenció cap a
quatre punts essencials:

I. Entorn afectiu

És molt important per a combatre el fracàs escolar. L’afecte  és educatiu i
determinant en el procés d’aprenentatge de l’alumnat. L’estima acompanyada
de reconeixement és fonamental per part dels pares i professors per obtenir
l’èxit  dels nostres alumnes. Una família que sempre menysprea el que fa el
seu24 fill  i  li  envia missatges negatius i despectius, no contribueix a millorar
l’actitud de l’alumne. Tot el contrari, com la família no espera res d’ell, l’alumne
no  fa  res.  L’alumne  s’ha  de  veure  recolzat  pel  seu  entorn  familiar,  per  la
comunitat educativa en les AMPES, en els processos de mediació, professors,
tutors i equip directiu.  Per tant és important un entorn afectiu favorable i positiu
per a l'èxit dels nostres alumnes.
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II. Incentivar positivament

Com a professionals de l’educació, sempre hem d'esperar algun resultat
positiu dels nostres alumnes. Les paraules estimen i maten, per això són tan
importants. Som el que fem i cap a on ens dirigim. De la mateixa manera que
no podem tolerar un discurs de desqualificació del professorat, tampoc hem de
permetre el mateix discurs davant l’alumnat. Intentarem ser facilitadors per a
poder promoure accions positives que integren i unisquen. (També serveix per
a altres entorns socials i també per al professorat).

III. Atenció personalitzada

Aquest espai de pluralitat que és un centre com el nostre, necessita de
recursos humans i materials per poder atendre amb la millor qualitat possible, a
tots els alumnes amb dificultats d’aprenentatge, NEE (alumnat amb necessitats
educatives especials), alumnat estranger i fins i tot, aquells alumnes brillants
que  també  necessiten  la  nostra  atenció.  Nosaltres  no  podem  pensar  amb
alumnat sobre qualificats que saben massa. De la mateixa manera que a ningú
li  sobra salut,  tampoc li  sobra coneixement,  ja que la formació és integral  i
durant tota una vida. Per això, els alumnes amb aquestes característiques els
hem d’incentivar, dins l’aula, de manera distinta i paral·lela.

IV. Equips directius

 Són determinants en la línia educativa d’un centre. Els equips amb prou
ganes, que reflexionen i discuteixen els problemes amb els altres àmbits de la
comunitat educativa, promouen accions i contagien a tot el centre. És veritat
que l'autonomia del centre i un projecte clar és fonamental per poder portar a
terme  la  seva  tasca.  Un  dels  problemes  són  les  plantilles  inestables  del
professorat. Amb l'anada i tornada cada any de professorat diferent és difícil fer
comunitat educativa i cada any s’ha de començar quasi de nou.  L’equip directiu
ha de ser flexible i rigorós en la seua tasca diària, però no rígid.

L’alumnat ha d’aprendre a conviure amb els altres en un ensenyament de
qualitat i  inclusiu, en una societat  plural.  Ha d’entendre la importància de la
responsabilitat que ell té en tots els seus actes, per a poder adonar-se’n de les
possibles conseqüències. L'únic futur per a un estudiant és educar-se i formar-
se.  Quanta  més  formació,  major  ocupabilitat  i  probabilitat  d’èxit. Per  tant,
necessitem equitat, afecte, complicitat dels equips directius i autonomia dels
centres perquè el procés educatiu siga de efectiu i de qualitat.

L’Institut  d’Ensenyament  Secundari  “Benifairó  de les  Valls”  és  un centre
públic,  per  tant,  obert  a  tot  l’alumnat  que  tinga  els  requisits  acadèmics
establerts per la llei i amb els següent principis:

 És aconfessional i respectuós amb totes les creences. És manifesta pel
pluralisme ideològic i polític i per la renúncia a tot tipus d’adoctrinament.

 Des de la seua creació volem que el centre es caracteritza per:

 L’acceptació dels principis derivats de:
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 L’adhesió a la Declaració Universal dels Drets Humans, i sobre tot per
allò que pertoca a l’article 26: “ Tota persona té dret a l’educació. Cal que
siga gratuïta. L’educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de la
personalitat  humana i  fomentar  el  respecte  als  drets  humans i  a  les
llibertats fonamentals”.

 Convivència democràtica des de la participació, pluralisme, tolerància,24
respecte,  l’acceptació  dels  altres,  tot  d’acord  amb  els  principis
constitucionals  i de l’Estatut d’Autonomia.

 El respecte als drets i deures dels alumnes (Veure RRI actualitzat en
novembre de 2012, Títol  II,  capítol  I).  També hi ha actualitzacions del
RRI de 2016 i 2018.

 Aconseguir els següents objectius:

a. El ple desenvolupament de la personalitat de  l’alumnat.
b. La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals dins

els principis democràtics de convivència.
c. L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com

de  coneixements  científics,  tècnics,  humanístics,  històrics  i
estètics.

d. La capacitació per l’exercici d’activitats professionals.
e. La formació en la pluralitat lingüística i cultural i la normalització

lingüística..
f. La  preparació  per  a  participar  activament  en  la  vida  social  i

cultural.
g. La formació per a la pau, cooperació i solidaritat entre els pobles.

 Aquest centre fomenta una educació:

a. En llibertat i per a la llibertat.
b. Amb creativitat.
c. Integradora i inclusiva.
d. Com apertura:

d.i. Als altres
d.ii. A l’entorn
d.iii. Als valors (ètics, estètics, religiosos científics, etc...)

e. Promoció dels valors com el respecte, la solidaritat, la tolerància,
l’empatia i la responsabilitat, que faciliten la comunicació, el diàleg
i resulten fonamentals a l’hora de conviure amb tots els membres
de la comunitat educativa (principi Coeducatiu).

f. Promoció de la igualtat i la convivència per a construir un clima
escolar  positiu   que  afavorisca  la  prevenció  i  detecció  dels
conflictes educatius amb una intervenció efectiva en la regulació
de la convivència escolar i la reparació del dany.

g. Creació  d’espais  de  diàleg  i  reflexió  comunes  entre  l’alumnat,
professorat,  famílies  i  altres  agents  necessaris  per  afavorir  la
participació i el consens a l’hora de prendre decisions.
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h. Desenvolupament  de  la  competència  socioemocional  i  la
prevenció de la violència.

i. Promoció de la igualtat en la diversitat i la no discriminació de les
persones  LGTBI  (fomentant  activitats  de  sensibilització  amb la
col·laboració dels col·lectius LGTBI).

j. Respecte a la identitat de gènere sentida (amb incorporació de les
accions encaminades a la no discriminació sexista). Eliminar totes
les discriminacions per raó de sexe, i educar per a la igualtat dels
sexes.

k. La promoció i bon ús de les TIC.
l. La  innovació  educativa  a  través  de  noves  metodologies,

cooperatives i col·laboratives.
m. La educació plurilingüe i intercultural.

Pensem, per  tant,   que el  paper del  professor no és ser  únicament un
“transmissor de coneixements”,  sinó també educador de persones concretes
amb les particularitats específiques d’eixa concreció.

Desitgem  que  l’alumnat,  en  el  procés  d’ensenyament,  siga  actiu  i
participatiu assumint el professor la tasca de mediador i motivador.

Treballem per a fer una gestió democràtica i participativa, on les famílies,
professorat, alumnat i personal d’administració i serveis col·laboren de manera
real i efectiva en el funcionament del centre.

 ESO i Batxillerat/FPB

Les eixides i entrades al centre estaran regides pel que posa en el RRI i seguint
el marc de l’horari general del centre. Però com a excepció, tenim els següents
casos:24

• L’alumnat  de  1r  i  2n de l’ESO  no  podran sortir  de l’institut  fins que
acaben el seu horari lectiu a les 14:00h.** 

• L’alumnat  de  3r  i  4t  podran  eixir  de  l’Institut  només l’última  hora  de
classe si el professorat no ha vingut per estar malalt o per un altre motiu,
sempre amb l’autorització de la direcció del centre i amb la informació
del professorat  als pares  per la Webfamília o qualsevol altre mitjà de
comunicació.

• A primera hora del matí, si el professorat sap amb antelació que no pot
assistir a classe i els ho comunica a l’alumnat, podran vindre a l’institut a
la  següent  hora  lectiva  sempre  que  s’informe  a  les  famílies  per  la
Webfamília o un altre mitjà de comunicació. 

• L’alumnat amb assignatures convalidades, també podrà eixir del centre
amb una autorització de la família que es lliurarà a la direcció del centre. 

Aquesta normativa externa està aprovada per Consell Escolar, des de fa
anys.

** Amb la situació de la pandèmia es va aprovar el 3/09/2020 per CE que tots els grups de l'ESO
podrien eixir a última hora si no tenen classe. La idea és continuar amb aquesta proposta.

15



PEC_2022-2023_Modificació 1.odtProjecte Educatiu de Centre 
Curs 2022 - 2023

3. OBJECTIUS GENERALS

a. En l’àmbit educatiu

1. Desenvolupar harmònicament les dimensions física, intel·lectual, afectiva i
ètica i social de l’alumnat.

2. Dirigir l’activitat del centre, de manera que es desenvolupe en un clima de
convivència democràtica basada en la participació, pluralisme, tolerància,
respecte i acceptació dels deures.

3. Establir pel Reglament de Règim Intern el marc adequat que aprofite per a
que tots  els  membres de la comunitat  educativa facen efectius els seus
drets sense oblidar els seus deures.

4. Propiciar la comunicació alumnat-professorat basada en el diàleg, respecte,
acceptació i estima.

5. Estimular positivament a l’alumnat per tal de que desenvolupe l’autoestima i
l’automotivació.

6. Potenciar l’orientació com ajuda en la maduració de la seua personalitat i
per l’elecció del seu camí en la vida.

7. Impulsar l’acció tutorial individual i de grup com instrument essencial per a
orientar educativa i professionalment, així com per a detectar  els diferents
suports i adaptacions curriculars de  l’alumnat.

b. Amb el professorat

1. Facilitar el desenvolupament de les aptituds i qualitats professionals de tots
els  professors  i  professores  (realització  de  cursos  i   seminaris  dins  del
centre).

2. Estimular  al  professorat  per  a  que  participe  activament  en  la  marxa  i
funcionament del centre, integrant-se en els òrgans de gestió del centre.

3. Dins les nostres possibilitats,  proporcionar  els mitjans i  condicions per  a
desenvolupar una tasca educativa de qualitat.

4. Potenciar el treball en equip, de nivell, de cicle, d’etapa.
5. Propiciar  la  informació  que  permeta  al  professorat  estar  a  l’abast  dels

cursos de les institucions (CEFIRE, Universitat, DG de Conselleria, etc.) per
al reciclatge i perfeccionament.

6. Facilitar i estimular al professorat per a les nous projectes d’innovació que
es duguen a cap dins el centre.

c. En el procés d’ensenyament

1. Seleccionar  els  continguts  realment  interessants  i  funcionals  per  als
alumnes.

2. Inserta l’acció educativa dins el context socio-cultural.
3. Potenciar els aprenentatges significatius.
4. Ensenyar a utilitzar els coneixements adquirits en la seua vida diària,

adonant-se de la utilitat i el valor per a resoldre problemes quotidians.
5. Ensenyar a estudiar (tècniques de treball intel·lectual).
6. Ensenyar a motivar (tècniques de motivació i autoestima).
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7. Buscar les tècniques de grup adequades per a millorar l’aprenentatge
dels membres-alumnes.

8. Fer  de  l’avaluació  un  autèntic  anàlisi  de  tot  el  procés  educatiu  en
general, i de cadascun dels alumnes en particular, aprofitant-lo com a
instrument de motivació i d’autoestima.

9. Personalitzar i singularitzar l’educació, de manera que l’alumnat es veja
atès com una persona individual i concreta.

d. En l’organització

1. Regular la participació de l’alumnat, oferint les línies de col·laboració i
treball adequades i necessàries.

2. Potenciar les associacions de pares i les dels alumnes com a mig de
canalitzar les inquietuds i problemes, i crear el clima de col·laboració i
participació.

3. Millorar la comunicació entre els diversos estaments educatius, per a la
millor entera i comprensió dels projectes, activitats i decisions.

4. Fomentar la col·laboració amb entitats públiques i privades de caràcter
social, cultural, laboral, etc...

5. Gestionar de la millor manera possible els recursos humans, materials i
econòmic del centre.

6. Aconseguir el clima de satisfacció i utilitat en la tasca docent, per part
dels professionals.

e. Objectius específics per a l’ESO

a. Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i
creativitat en valencià i en castellà i, almenys, en una llengua estrangera, de
manera que els puga utilitzar per comunicar-se i per organitzar els propis
pensaments i també reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del33
llenguatge i alhora respectar les distintes formes d’expressió.

b. Interpretar  i  produir  amb propietat,  autonomia  i  creativitat  missatges que
utilitzen  codis  artístics,  científics  i  tècnics,  amb  la  finalitat  d’enriquir  les
seues  possibilitats  de  comunicació  i  reflexionar  sobre  els  processos
implicats en el seu ús.

c. Obtenir  i  seleccionar  informació  utilitzant  les  fonts  que  habitualment  es
troben disponibles;  tractar-la de forma autònoma i crítica, amb una finalitat
prèviament  establerta,  i  transmetre-la  als  altres de manera organitzada i
intel·ligible.

d. Elaborar  estratègies  d’identificació  i  de  resolució  de  problemes  en  els
diversos  camps del  coneixement  i  l’experiència,  mitjançant  procediments
intuïtius i de raonament lògic, contrastant-les i reflexionant sobre el procés
seguit.

e. Formar-se  una  imatge  ajustada  d’ells  mateixos,  de  les  seues
característiques  i  possibilitats,  i  desenvolupar  activitats  de  manera
autònoma i equilibrada, valorant l’esforç i la superació de les dificultats.

f. Relacionar-se amb altres persones i  participar en activitats  de grup amb
actituds solidàries i tolerants, lliures d’inhibicions i  prejudicis i rebutjant tot
tipus de discriminacions per la raça, el sexe, la classe social, les creences i
altres característiques individuals, socials i culturals.    
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g. Analitzar  els  mecanismes  i  valors  que  regeixen  el  funcionament  de  les
societats,  en especial  aquells  que fan referència als drets,  i  deures dels
ciutadans;  elaborar  judicis  i  criteris  personals,  i  actuar  amb autonomia  i
iniciativa en la vida activa i adulta.

h. Conèixer  les  creences,  actituds  i  valors  bàsics  de  la  nostra  tradició  i
patrimoni  cultural,  valorar-los  críticament  i  escollir  aquelles  opcions  que
millor afavoreixen el seu desenvolupament integral com a persones.

i. Analitzar  els  mecanismes bàsics  que regeixen el  funcionament  del  medi
físic,  valorar  les  repercussions  que  sobre  aquest  tenen  les  activitats
humanes i contribuir activament a la defensa, conservació i millora d’aquest
com a element determinant de la qualitat de vida.

j. Conèixer  i  valorar  el  desenvolupament  científic  i  tecnològic,  les  seues
aplicacions i repercussió en el seu medi físic i social.

k. Conèixer i apreciar el patrimoni natural i cultural, i contribuir activament a la
seua conservació i millora; entendre la diversitat lingüística i cultural com un
dret  dels  pobles  i  dels  individus a  la  seua identitat,  i  desenvolupar  una
actitud d’interès i respecte cap l’exercici d’aquest dret.

l. Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del prou cos i
de les conseqüències per a la salut individual i col·lectiva dels actes i les
decisions personals,  i  valorar  els  beneficis  que  comporten  els  hàbits  de
l’exercici físic, de la higiene i d’una alimentació equilibrada, i també com dur
una vida sana.

f. Objectius específics per a Batxillerat

1. Dominar el Valencià i el Castellà i l’Anglés (Dimensió Plurilingüe).
2. Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una llengua estrangera (Francés o

Anglés).
3. Analitzar  i  valorar  críticament  les  realitats  del  món  contemporani  i  els

antecedents i factors que hi influeixen.
4. Comprendre  els  elements  fonamentals  de  la  investigació  i  del  mètode

científic.
5. Consolidar una maduresa personal, social i moral que els permeta actuar de

forma responsable i autònoma.
6. Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn

social.
7. Dominar  els  coneixements  científics  i  tecnològics  fonamentals  i  les

habilitacions bàsiques pròpies de la modalitat escollida.
8. Desenvolupar  la  sensibilitat  artística  i  literària  com a  font  de  formació  i

enriquiment cultural.
9. Utilitzar  l’educació  física  i  l’esport  per  a  afavorir  el  desenvolupament

personal.
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4. PLA DIGITAL DE CENTRE

L’ IES la  Vall  de Segó continuarà durant  el  curs acadèmic 2022-23 amb el
procediment  per  a  l’elaboració  del  Pla  Digital  del  Centre  d’acord  amb  les
instruccions al respecte.
Es  continuarà  el  treball  que  estan  realitzant  les  assessories  del  CEFIRE
corresponents mitjançant visites als centres assignats per a conèixer la situació
específica i poder ajudar amb el PDC.

Aquest centre ha realitzat el seu SELFIE amb les corresponents enquestes a la
comunitat educativa, i ara estem elaborant el document del PDC conjuntament
amb l’equip impulsor i  l’assessoria que està treballant  al  nostre centre (  Mª
Amparo de Prados Medina).

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

L’organització cal que fomente la consecució dels fins i objectius generals
assumits.

El  Reglament  Orgànic  de  centres  determina  l’organització  general  del
centre a la que cal afegir totes les especificitats pròpies per a desenvolupar els
objectius proposats.

Creguem que cal dividir entre:

1. Òrgans de govern unipersonals.
2. Òrgans de govern col·lectius.
3. Òrgans de coordinació docent.
4. Altres.

1. Unipersonals

Serà el  Director, Vice-Director,  Cap d’Estudis i  el Secretari,  òrgans que
realment  considerem necessaris,  creguent  que  la  manca  d’algun  càrrec  es
ressentiria en el treball de l’equip directiu.
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Són els òrgans executius, el seu govern serà de quatre anys, el Director
elegit  pel  Consell  Escolar  després  de  presentar  el  programa  de  direcció  i
després de reunir els requisits d’acreditació per a la funció directiva segons les
condicions que demane l’Administració educativa.

El Director designarà el  seu equip directiu (Vicedirector,  Cap d’Estudis i
Secretari), que seran nomenats per l’Administració.

Seran competència del Director:

1. Ostentar oficialment la representació del centre.
2. Complir i fer complir les lleis i la resta de disposicions.
3. Dirigir i coordinar les activitats del centre d’acord amb la normativa vigent.
4. Participar  i  col·laborar  en  els  òrgans  superiors  de  l’Administració

educativa.
5. Designar i proposar al/a Cap d’Estudis i Secretari/a i Vicedirecció.
6. Ser el cap de tot el personal adscrit al centre.
7. Afavorir la convivència i imposar les sancions d’acord amb la normativa

vigent.
8. Convocar i presidir els actes acadèmics i reunions dels òrgans col·legiats,

executant els acords presos d’acord amb la seua competència.
9. Autoritzar  les  despeses  d’acord  amb  el  pressupost,  ordenar  els

pagaments  i  donar  el  vistiplau  als  certificats  i  documents  oficials  del
centre.

10.Totes les altres competències atribuïdes pels reglaments orgànics.

2. Òrgans de govern col·lectiu

a. El Consell Escolar:  

Està representat per tots els estaments del centre: professors, alumnes,
pares,  municipis  i  personal  d’administració  i  serveis.  Tindrà  les  següents
competències:

a. Establir les directrius del Projecte Educatiu de Centre (PEC), aprovar-lo i
avaluar-lo una vegada elaborat.

b. Elegir al Director del centre i la del seu equip directiu.
c. Revocar  el  director,  segons  les  precisions  legals  i  les  majories

establertes per llei.
d. Decidir sobre l’admissió d’alumnes segons les disposicions legals.
e. Aprovar el Règim Intern del centre.
f. Resoldre  els  conflictes  disciplinaris,  imposant  les  sancions  que

corresponguen, d’acord amb la normativa vigent.
g. Aprovar el pressupost del centre.
h. Promoure la renovació de les instal·lacions i equip escolar, i  vigilar la

seua conservació.
i. Aprovar i avaluar la PGA (Programació General Anual).
j. Aprovar les activitats escolars complementàries.
k. Analitzar  i  valorar  el  funcionament  general  del  centre,  l’evolució  del

rendiment escolar i els resultats de l’avaluació.
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l. Qualsevol  altre  competència  que  li  siga  atribuïda  per  llei  i  pels
corresponents reglaments orgànics (ROC)

* Sense vot

Donada la diversitat de competències i l’elevat nombre de components, cal
crear unes comissions, per a tramitar, agilitzar i dinamitzar els plens:

 Comissió econòmica:

 Comissió de convivència:

b. El claustre de professors

El claustre de professors és l’òrgan propi de participació dels professors
dins el centre, i té la responsabilitat de planificar, coordinar i decidir sobre tots
els aspectes docents del centre.

Estarà presidit pel Director i estarà integrat per la totalitat dels professors
que presten serveis en el centre.

Tindrà les següents competències:

a. Elevar a l’equip directiu propostes sobre el PEC i els PCC i el PGA.
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b. Aprovar i avaluar els projectes curriculars i els aspectes docents de la
PGA.

c. Promoure iniciatives d’experimentació, investigació pedagògica i de la
formació del professorat del centre.

d. Elegir els seus representants dins el Consell Escolar.
e. Conèixer les candidatures a Direcció i els seus programes.
f. Fixar i coordinar criteris sobre orientació, tutoria, avaluació i recuperació

d’alumnat.
g. Qualsevol altra que marque la llei o el Reglament Orgànic de Centre

(ROC).

3. Òrgans de coordinació docent

Estan  formats  pel  Departament  d’Orientació,  la  coordinació  d’activitats
complementàries  i  extraescolars,  els  departaments  didàctics,  la  comissió  de
coordinació pedagògica i les tutories.

a. Departaments d’orientació  

 El Cap serà el psicòleg i formarà part ell mateix i el Cap d’estudis.

b. Vice-direcció  

 Malgrat la  seua  possible  supressió  com  a  càrrec  en  el  nou  ROC
(Reglament  Orgànic  de  Centres),  aquest  institut  considera  la  figura  com a
imprescindible,  ja  que  és  autèntic  dinamitzador  de  les  activitats
complementàries  i  extraescolars,  planificant-les,  coordinant-les  amb  les
institucions, pares, etc... Caldria donar-li paper de departament, tot pertanyent-
hi el Vice-director com a cap, els professors interessats i fins i tot els alumnes
que vulguin col·laborar-hi.

c. Departaments didàctics  

Pertanyen tots els professors que imparteixen una determinada matèria. En
l’IES  ”Benifairó  de  les  Valls”  estan  constituïts  els  següents  departaments
didàctics sota la supervisió del Cap d’Estudis.
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La legislació  parla  de  designació  de  Cap de Departament  per  a  aquell
professor que tinga adquirida la condició  de catedràtic,  si  havent més d’un,
aleshores seria elegit pel director del centre. De tota mena considerem molt
improbable que professors amb aquesta condició  siguen destinats a aquest
centre, és per això, que salvant dita possibilitat, l’elecció cal que fora entre els
professors amb destí definitiu dins el centre del mateix departament, per mig
d’una votació entre ells per a un curs, comprometent-se la direcció a acceptar
la votació i elegir cap de departament al professor més votat.

d. Comissió de coordinació pedagògica  

Està constituïda pel Director, Cap d’Estudis, Coordinador d’ESO, Caps de
Seminari, amb les següents competències i funcions:

a. Analitzar, des del punt de vista educatiu, el context cultural i sociolingüístic
de l’institut, per tal de proposar a l’equip directiu el projecte de normalització
lingüística  i  el  disseny  particular  del  programa  o  programes  d’educació
bilingüe que aplique el centre, per a la seua inclusió en el Projecte Educatiu
de l’Institut.

b. Establir les directius generals per a l’elaboració i la revisió dels projectes
curriculars d’etapa.

c. Supervisar  l’elaboració  i  la  revisió,  i  també  coordinar  la  redacció  dels
projectes   curriculars  d’etapa  i  la  seua  possible  modificació  i
responsabilitzar-se’n  i  assegurar  la  seua  coherència  amb  el  projecte
educatiu de l’institut.

d. Establir  les  directriu  generals  per  a  l’elaboració  i  revisió  de  les
programacions  didàctiques  dels  departaments,  del  Pla  d’orientació
acadèmica i professional i del Pla d’acció tutorial, inclosos en el Projecte
curricular d’etapa.

e. Proposar al Claustre de professors, per a la seua aprovació els projectes
curriculars.

f. Vetlar  pel  compliment  i  la  posterior  avaluació  dels  projectes  curriculars
d’etapa.

g. Proposar  al  claustre la  planificació  general  de  les sessions d’avaluació i
qualificació i el calendari d’exàmens o proves extraordinàries d’acord amb el
cap d’estudis.
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h. Fomentar  l’avaluació  de  totes  les  activitats  i  les  projectes  de  l’institut,
col·laborar en les avaluacions que es porten a terme a iniciativa dels òrgans
de govern o de l’administració educativa i impulsar plans de millora en el
cas que s’estime necessari, com a resultat de les esmentades avaluacions.

e. Tutors  

1. La tutoria de l’alumnat forma part de la funció docent.
2. Cada  grup  d’alumnes  té  un  professor  tutor.  Preferentment  impartirà  una

matèria a tot l’alumnat del grup.
3. El tutor és designat pel director, a proposta del Cap d’Estudis, d’acord amb

criteris establerts pel centre, segons el P.C.C. i les decisions preses en els
claustres.

4. La tasca del tutor és fonamental per al bon funcionament del grup per a
facilitar que els alumnes assoleixen els fins i objectius del centre, aplegant
als objectius de la seua etapa educativa.

5. Els  tutor  reben  tota  l’ajuda  professional  i  orientació  del  Coordinador
d’E.S.O.,  Cap  d’Estudis  i  Departament  d’Orientació,  per  tal  de  realitzar
adequadament la seua funció tutors.
4. Altres òrgans funcionals

Podem  incloure  açí,  la  Junta  de  Delegats,  les  Associacions  de  Pares
d’Alumnes i les Associacions d’Alumnes.

a. Junta de delegats  

La  conformen tots  els  delegats  i/o  representants  elegits  per  cada  grup
d’alumnes del centre.

Els delegats són elegits durant el primer mes del curs per sufragi secret i
directe, sota la supervisió del tutor, i si és el cas el Cap d’Estudis i alumnes del
Consell Escolar.

Les funcions dels delegats seran totes aquelles que siguen recollides en el
ROC. La junta de Delegats es reunirà en secció plenària sota la convocatòria
dels alumnes representants del Consell Escolar, del coordinador/a d’ESO., Cap
d’Estudis o Director, o de la subcomissió pertinent.
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Donat el gran nombre de grups (23) es podran constituir comissions per a
tractar temes concrets i puntuals, fins i tot ordinaris de la Junta de Delegats, cal
que aquestes siguen representatius de les etapes i  nivells que existeixen al
centre.

b. Associacions de pares i mares d’alumnes  

Existeix una Associació de pares i mares d’alumnes de l’I.E.S. “Benifairó de
les Valls” que té afiliats al  95’8     %  dels pares d’alumnes del centre.

El  centre  ha  de  mostrar  i  respectar  l’autonomia  de  dita  associació,
mantindrà una actitud d’apertura i col·laboració sempre que li siga requerida.
Creguem en aquesta associació com a instrument dinamitzador de la vida del
centre, per això treballem per unes relacions cordials i constructives, que es
manifesta en una bona cooperació entre l’equip directiu i  professors amb la
Presidenta i membres de la directiva de dita associació.

Des  de  la  direcció  del  centre,  s’afavorirà  la  relació  professorat-pares
d’alumnes,  que creguem necessària per  a una millor  comprensió de tota la
dinàmica educativa en la sempre difícil  relació professor-alumne-pare dins el
context educatiu.

c. Associacions d’alumnes  

Des del centre intentem estimular i propiciar la participació dels alumnes en la
vida d’aquest, aquesta participació en l’actualitat queda reduïda a la Junta de
Delegats i als alumnes representants d’aquest sector en el Consell Escolar.

Pensem  que  és  convenient  fomentar  i  propiciar  l’associacionisme  dels
alumnes com a instrument eficaç per a aconseguir una autèntica vertebració
dels  seus  interessos  i  inquietuds,  recordem  que  el  dret  d’associació  de
l’alumnat és un dret fonamental previst en la legislació vigent: art. 12.3 Decret
241/1991  del  Consell  de  la  Generalitat  Valenciana  sobre  drets  i  deures  de
l’alumnat.

Conseqüentment,  el  centre  facilitarà  els  mitjans  requerits  per  a  que
sorgeixen i afavorir a les diferents associacions d’alumnes. En aquest moment
al centre no existeix cap associació d’alumnes en actiu, de constituir-se caldria
reberen  les  instruccions  sobre  horaris  de  reunió,  local  i  mitjans  del  Cap
d’Estudis, del qual necessitarien les autoritzacions corresponents.
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6. RELACIONS DEL CENTRE AMB LES DISTINTES INSTITUCIONS

a. Amb l’àrea de salut

 L’equip  directiu  manté  i  mantindrà  una  relació  directa  amb  els
responsables  de  l’equip  de  salut  subcomarcal.  Aquesta  col·laboració  es
manifestarà:

 Per a campanyes de salut necessàries en cada moment (vacunacions
Hepatitis B, etc...)

 Informació preventiva mitjançant conferències, cartells, xarrades, etc...
(campanya SIDA., etc...)

També s’aprofitarà i es demanarà material a l’àrea de salut comarcal per al
tractament de temes transversals relacionats directament amb dita àrea.

Dins el centre s’informarà al professorat i a l’alumnat d’allò que cal fer en
cas d’accident fortuït, caldrà recolzar-se en l’associació de pares d’alumnes per
a una millor informació respecte a les contingències cobertes per l’Assegurança
Escolar Obligatòria.

Amb la pandèmia de COVID 19 hem estat pendents de les mesures de
seguretat i higiene i pensem que, per precaució, haurem de seguir-les en la
mesura de les nostres possibilitats.

b. Amb altres centres d’ensenyament

 L’IES “La Vall de Segó” manté i vol mantenir una relació directa amb els
centres de Primària dels 5 pobles que composen la subcomarca de Les Valls,
donat  que  els  alumnes  de  l’IES.  provenen  bàsicament  dels  5  centres  de
Primària esmentats, per això caldria una col·laboració estreta amb el fi:

 Que els alumnes que apleguen a l’IES d’aquests centres de Primària
estiguen  suficientment  proposats  en  coneixements,  procediments  i
actituds per a poder integrar-se sense dificultat en aquesta nova etapa
educativa.

 La informació de l’alumnat dels centres de Primària  a l’Institut es duu a
termini amb les reunions del Pla de Transició de Primària a Secundària
que es realitzen al nostre IES , com a mínim tres reunions anuals, i on es
parla de les necessitats i la trajectòria acadèmica dels alumnes.

Cal també mantenir una bona relació en altres centres de Secundària de la
zona, sobretot de Sagunt per analitzar les necessitats comuns, per a realitzar
activitats comuns, cooperar en cursets per a perfeccionament del professorat,
etc.

La  direcció  del  centre  i  el  Consell  Escolar  delegarà  en el  Departament
d’Orientació per a conèixer les possibilitats de formació d’altres centres i per a
relacionar-se amb els centres universitaris de València i Castelló amb l’objecte
d’informar i orientar als alumnes.
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c. Amb les institucions locals

 La  legislació  vigent  relaciona  als  entitats  locals  amb  els  centres
d’ensenyament  en  els  òrgans  de  govern,  per  això,  dins  l’òrgan  suprem de
govern de l’Institut (Consell Escolar) hi ha un representant (Regidor) del poder
municipal.

Aquest representant és qui informarà al Consell Escolar de les activitats
extraescolars organitzades pels Ajuntaments i per la Mancomunitat (encara que
no en solen haver-ne i  caldria  un major  dinamisme per  part  dels  municipis
respecte a l’IES).

Per  altra  banda,  les  entitats  locals  i  la  Mancomunitat  col·laboren
estretament amb la direcció del centre en la mesura de les seues possibilitats.
També dites organismes col·laboren en el centre, prestant gratuïtament locals
(cases de cultura, saló d’actes, etc...) per a concerts, exposicions, conferències,
etc... planificades pel centre (Departaments Didàctics-Departament d’activitats
extraescolars i complementàries).

L’ajuntament  de  Quartell  també  col·labora  amb  la  cessió  de  l’Auditori
Municipal per a les Cloendes de final de curs de 4t d’ESO, FPB 2 i Batxillerat 2 i
altres activitats proposades per algun departament didàctic.

Des del centre vegem dita col·laboració com a molt positiva i creguem que
en  un  futur  sempre  es  podria  intensificar,  donat  que  podria  donar  fruïts
beneficiosos per a tota la comunitat de Les Valls.

d. El CEFIRE 

Amb el CEFIRE de Sagunt ha tornat a posar-se en marxa per a recolzar les
nostres activitats de formació. També el Coordinador del Centre amb contacte
amb el CEFIRE s’encarregarà del PAF (del projecte d’activitats del professorat
del centre) i veurà les necessitats de formació del claustre de professors.

Des  del  centre  cal  recolzar  tots  els  grups  de  treball  autònom  que  es
puguem crear entre professors del centre, i amb l’ajuda del CEFIRE, per tal
d’enriquir:

1. El currículum de les diferents matèries
2. De la transversalitat
3. Preparació d’adaptacions curriculars
4. Elaboració de projectes curricular, etc.

També creguem que el CEFIRE és el  lloc d’adequat on el  Departament
d’Orientació  busque i  trobe el  material  que necessite  per  a  la  seua tasca i
col·laboració  i  ajuda  professional  per  tal  de  coordinar-se   amb  els  altres
departaments d’orientació de la resta de centres de la comarca.
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e. Amb empreses

Evidentment dins de la nova educació cal relacionar a l’alumnat amb el seu
context,  ací agafarà importància la possible relació de visita amb empreses,
preferentment de la zona, i després de la comunitat.

En aquest moment és el Vice-Director i Cap del Departament d’activitats
extraescolars, qui coordina amb els caps de departaments i amb els professors
interessats,  aquestes visites. El  centre es caracteritza per la predisposició a
aquest tipus de formació que té com a objectius:

1. Ajudar en l’orientació vocacional i professional a l’alumnat.
2. Examinar i conèixer ocupacions i treballs específics.
3. Contrastar  la  formació  teòrica  d’alguna  matèria  amb  els

coneixements desenvolupats de la matèria en l’activitat professional
concreta.

Cal  mencionar  les  pràctiques  d'FCT  de  l'alumnat  d'FPB  en  distintes
empreses i institucions de la comarca del Camp de Morvedre.

f. Amb associacions esportives

Serà  el  Departament  d’activitats  complementàries  i  extraescolars  i  el
Departament  d’Educació  Física  els  encarregats  de  mantenir  aquestes
relacions.

El Consell Escolar caldrà que conega i autoritze la realització d’aquestes
activitats esportives fóra de l’horari escolar per alumnes del centre, i també les
relacions  en  altres  institucions  quan  calguen  per  tal  de  desenvolupar
satisfactòriament dites activitats.

Seria aconsellable pel temps, (quan tingam unes instal·lacions esportives
suficients) consolidar les activitats anomenades i plantejar-se el participar en
competicions permanents escolars de caràcter comarcal o de la comunitat, a
l’igual  que  començar  algunes  escoles  esportives  a  les  modalitats  més
demanades.
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7. PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Cronograma  aprovat  pel  claustre  i  Conselleria  (Veure  Annex  PLC  i
Cronograma al final).

a. Objectius generals del projecte

1.1. Garantir  mitjançant  l'elaboració  del  PLC  la  consecució  dels
objectius i els nivells bàsics de referència que figuren en els articles 4
i 5 de la Llei 4/2018.

1.2. Garantir  mitjançant  l'elaboració  del  PLC  la  consecució  dels
objectius propis del  centre determinats a partir  del  context  i  de la
seua proposta pedagògica.

1.3. Aconseguir  que  el  PLC  esdevinga  un  instrument  per  a  la
transparència, l'eficàcia i el treball conjunt dels centres, les famílies i
l'administració educativa.

1.4. Preveure les modificacions necessàries en el projecte lingüístic de
centre  per  tal  de  garantir  que  l'alumnat  assoleixa  els  objectius
d'educació plurilingüe i intercultural.

b. Centres específics d'educació especial

4.1. Facilitar  que  l'alumnat  del  centre  puga  assolir  la  màxima
competència funcional en ambdues llengües oficials.

4.2. Garantir  un  contacte  enriquidor  de  l'alumnat  amb  les  llengües
curriculars no pròpies.

4.3. Afavorir  la integració de l'alumnat en la societat  valenciana per
mitjà del major domini possible de les llengües ambientals.

4.4. Garantir la normalització de l'ús social i institucional del valencià
dins del sistema educatiu.

4.5. Convertir  l'alumnat  en  aprenents  estratègics  i  autònoms  de
llengües amb motivació per aprendre'n durant tota la vida.

c. Objectius sobre els elements configuradors del projecte

I. Anàlisi del centre. Professorat. Formació

 Aconseguir  que  les  actuacions  formatives  programades  en  el  PAF
afavoreixen el nivell  òptim de capacitació lingüística i  didàctica en les
llengües curriculars per dur endavant el projecte lingüístic de centre.
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 Afavorir  que  el  professorat  puga  participar  en  actuacions  i  activitats
formatives del centre o externes al centre (CAL, PIALP/EOI, estades a
l'estranger, etc.).

II. Objectius

 Aconseguir un disseny del PLC que parteixa dels objectius marcats en la
Llei 4/2018 i dels propis del centre basats en l'anàlisi sociolingüística del
centre i de l'entorn.

III. Cronograma  de  llengües  vehiculars.  Incidència  del  PLC  en  els
documents de planificació pedagògica (PGA, PAM, PADIE, PAT...)

 Respectar la llengua vehicular i la llengua del material curricular i dels
recursos TIC establerts en el PLC per a cada àrea, matèria o mòdul.

 Respectar la proporció de temps lectiu vehiculat en cada llengua d'acord
amb el que s'ha establert en el PLC i deixar-ho reflectit en la PGA.

 Recollir anualment en la PGA i en el pla d'actuació per a la millora (PAM)
les innovacions didàctiques i  les mesures organitzatives derivades de
l'aplicació del PLC.

 Adequar els horaris generals i la priorització de la llengua minoritzada
tenint en compte les mesures organitzatives proposades en el PLC i les
possibles mancances en competència lingüística de l'alumnat.

IV. Metodologia. Intervenció didàctica a l'aula.

 Adaptar  la  metodologia  per  a  l'ensenyament  i  l'ús  vehicular  de  les
llengües curriculars i la programació d'aula als objectius previstos en el
PLC d'acord amb els nivells de referència del MECR per a les llengües.

V. Mesures de suport

 Aplicar les mesures de suport necessàries per a aconseguir els objectius
proposats en el PLC.

 Actualitzar  el  fons  bibliogràfic,  els  recursos de la  biblioteca i  realitzar
actuacions del pla lector del centre, d'acord amb el disseny curricular de
totes les llengües del PLC.

 Dissenyar un pla de treball de la competència comunicativa oral (CCO)
organitzat tenint en compte les diferents destreses en cada llengua.

 Tractament de l'alumnat nouvingut i vulnerable

 Adequar  els  horaris  i  els  suports  a  alumnat  nouvingut  o  vulnerable
d'acord amb les seues necessitats, i recollir els acords en el PADIE i en
el pla d'acollida.
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VI. Presència de les llengües no curriculars

 Promoure accions específiques perquè les famílies coneguen el PLC del
centre i afavorir un contacte enriquidor amb les llengües i cultures no
curriculars però pròpies de l'alumnat.

 Realitzar activitats i adoptar mesures de cooperació amb les famílies i
els diferents agents educadors de la localitat o la zona per a afavorir la
cohesió social al voltant del plurilingüisme i la interculturalitat.

VII. Mesures organitzatives

 Organitzar les mesures necessàries, els horaris i  els suports escolars
tenint en compte les mancances en competència lingüística de l'alumnat.

 Prioritzar  la  llengua  minoritzada  tenint  en  compte  les  mesures
organitzatives  proposades  en  el  PLC  i  les  possibles  mancances  en
competència lingüística de l'alumnat.

VIII. Innovació, assessorament i avaluació

 Demanar suport i assessorament en relació al PLC, i en especial sobre
els aspectes metodològics, i afavorir els projectes d'innovació educativa
d'acord amb les exigències del PLC.

 Elaborar  instruments  de  millora  propis  que  contemplen  la  realitat
particular del centre.

d. Objectius sobre la competència plurilingüe i intercultural

1.1. Aconseguir que l'alumnat assolisca els nivells bàsics de referència en
competència comunicativa oral i escrita en valencià d'acord al nivell educatiu.
Ensenyament  obligatori  (nivell  B1  al  final  de  l'etapa)  /  Ensenyament
postobligatori (nivell B2 al final de l'etapa).

1.2. Aconseguir que l'alumnat assolisca els nivells bàsics de referència en
competència comunicativa oral i escrita en castellà d'acord al nivell educatiu.
Ensenyament  obligatori  (nivell  B1  al  final  de  l'etapa)  /  Ensenyament
postobligatori (nivell B2 al final de l'etapa).

1.3. Aconseguir  que  l'alumnat  assolisca  el  domini  funcional  d'una  o  més
llengües estrangeres d'acord al nivell educatiu. Ensenyament obligatori (nivell
A1 al final de l'etapa) / Ensenyament postobligatori (nivell A2 al final de l'etapa).

1.4. Afavorir  la  curiositat  per  les  llengües  curriculars,  i  els  coneixements
sobre  com  són  i  com  funcionen,  els  procediments  per  a  la  construcció
d'aquests coneixements a partir de l'observació, manipulació i comparació de
les diferents llengües presents a l'aula,  i  des d'una perspectiva crítica sobre
com s'usen.
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1.5. Permetre a l'alumnat el contacte enriquidor amb les llengües i cultures
no curriculars però pròpies d'una part de l'alumnat.

1.6. Garantir el dret de tot l'alumnat a assolir el seu màxim potencial pel que
fa al coneixement i a l'ús de les llengües, independentment de la procedència
sociocultural  de  les  famílies,  de  les  competències  comunicatives,  de  les
experiències culturals amb què arriben al centre, i de les seues aptituds i estils
d'aprenentatge.

1.7. Ajudar a la formació de l'alumnat per a la convivència i per a la integració
com a ciutadà de ple dret en una societat multilingüe i multicultural.

8. ELS DIFERENTS PLANS I PROGRAMES EDUCATIUS

Amb objecte de simplificar el treball administratiu, s’indica que les referències,
realitzades amb les normes actualment vigents, a l’elaboració de distints plans i
programes,  quedaran substituïts  per  la  referència genèrica a les línies i  els
criteris bàsics que s'han de orientar l’establiment de les mesures específiques,
a  mitjà  i  llarg  termini,  per  a  la  consecució  dels  objectius  establerts  en  els
esmentats plans i programes.

I. Programa  de  reutilització,  reposició  i  renovació  de  llibres  i  material

escolar. (Seguim les instruccions per part de la DG de Centres Docents).

II. Pla per al foment de la lectura. S’eliminen les referències a aquest pla i

es  donen les directrius  respecte a les mesures que s’han d’elaborar.

Veure  apartat  1.2.6.2  de  la  Resolució  de  12  de  juliol  de  2022

(Instruccions d’inici de curs). 

III. Pla d'igualtat i convivència. S’eliminen les referències al pla d’Igualtat i

convivència i s’inclouen referències a la comunicació no violenta. Veure

apartat  1.2.6.3  de  la  Resolució  de  12 de juliol  de  2022 (Instruccions

d’inici de curs).

IV. Pla d'atenció a la diversitat i la inclusió educativa. S’adopten mesures de

resposta  educativa  pera  la  inclusió  de  l’alumnat.  S’eliminen  les

referències al PADIE, s’actualitzen les referències a la normativa legal i

es destaquen determinades mesures a implementar pels centres. Veure

apartat  1.2.6.4  de  la  Resolució  de  12 de juliol  de  2022 (Instruccions

d’inici de curs).

V. Pla d'orientació  acadèmica i  professional.  S’eliminen les refeències al

POAF  i  es  destaquen  els  continguts  a  desenvolupar.  Veure  apartat
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1.2.6.5 de la Resolució de 12 de juliol de 2022 (Instruccions d’inici de

curs).

VI. Pla d'acció tutorial. S’eliminen les referències al PAT i es destaquen les

mesures a implementar pels centres educatius. Veure apartat 1.2.6.6 de

la Resolució de 12 de juliol de 2022 (Instruccions d’inici de curs).

VII. Transició  entre  nivells  i  etapes.  S’eliminen  les  referències  al  pla  de

transició i s’inclouen mesures de coordinació entre primària i secundària

i els ensenyaments postobligatoris. Veure apartat 1.2.6.7 de la Resolució

de 12 de juliol de 2022 (Instruccions d’inici de curs).

VIII. Programa d'activitats formatives de centre. (PAF 2022-23). 

El  centre  educatiu  és  el  primer  nucli  de  formació  permanent  del

professorat i el Programa biennal de formació permanent del professorat

corresponent  als  cursos  2022-2023  i  2023-2024,  és  una  de  les

ferramentes del centre per a establir les activitats de formació permanent

per als cursos citats anteriorment.

Les línies d’estratègies formatives i els interessos de formació del centre

per als propers cursos, van encaminats a treballar l’Educació inclusiva,

educació en Àmbits, Aprenentatge i competència digital, Mediació i

resolució  de  conflictes,  Educació  ambiental  i  desenvolupament

sostenible i, finalment, l’Avaluació per competències.

Amb tot,  a  principi  de  curs  es  passa una enquesta  a  tot  el  claustre

perquè  confirme  que  els  interessos  de  formació  continuen  sent  els

establerts.

PROJECTES DE CENTRE PREVISTOS PER AL CURS 2022-23

a)  «Cuenta  conmigo».  Projecte  amb  altres  centres  de  l’Estat  Espanyol.
Sol·licitud demanada i  acceptada.  Veure proposta del  projecte presentat  conjuntament amb els altres

centres per al Ministeri d’Educació. 

El projecte pretén que l'alumnat siga el protagonista del seu aprenentatge de
manera que s'aconseguisca l'èxit  educatiu  de tots  els  alumnes i  alumnes a
través de la metodologia i utilitzant el pati com a espai d'educació. L'educació
emocional serà una peça clau, fent insistència en aquell alumnat que necessita
una  atenció  personalitzada  en  este  àmbit.  Per  això,  donades  les  seues
característiques, el projecte es dirigix a tot l'alumnat, fent èmfasi en l'alumnat de
1r  i  2n  de  l'ESO,  els  grups  del  Programa de  Diversificació  (LOMLOE)  i  la
Formació Professional Bàsica.
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b) «RRRaconets». Transformem el pati, transformem el món

Veure  https://rrraconetsvallsego.wixsite.com/inici/inici

i també en la pàgina del centre https://ieslavalldesego.es 

c) Iniciatives en matèria d’igualtat i convivència, conjuntament amb l’activitat

de Mediació del centre, per part del professorat i alumnat implicat.

Es desenvoluparan diferents iniciatives dirigides des de la Coordinació 
d’Igualtat i Convivència i amb la col·laboració de la Comissió d’Igualtat.
Se celebraran les següents efemèrides, entorn a les quals girarà l’acció del 
centre per al treball sobre igualtat:

• DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: 25 NOVEMBRE

• DIA DE LA DONA: 8 MARÇ

• DIA DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR: 2 DE MAIG

• DIA CONTRA L’HOMOFÒBIA: 17 DE MAIG

Prèviament a  la  celebració de cada data,  es farà un treball  de tutoria  amb
materials desenvolupats o seleccionats per la Comissió d’Igualtat.
Dins  dels  actes  de  celebració,  es  comptarà  amb  tallers  de  formació  per  a
l’alumnat,  concurs  de  microrelats  i  activitats  de  centre,  com  la  lectura  de
manifests i coreografies al pati.
També s’ha sol·licitat la formació a l’alumnat del Pla Diversia de l’associació 
Lambda LGTBI, finançada per la Conselleria d’Educació.
Com a novetat  per  a  aquest  proper  curs,  s’està  treballant  per  a  gaudir  de

ponències especialitzades finançades per la Mancomunitat de Les Valls, com la

de David Guerrero sobre temàtica LGTBI i de Barbiturikills sobre violència de

almenys trenta centres escolars de la Comunitat Valenciana.

Els projectes seran presentats per les creadores i creadors i hauran d'involucrar

a  la  comunitat  educativa,  considerant  tant  a  estudiants  com a  professorat,

agents  actius  d'un  procés  de  creació  artística  contemporània,  participatiu  i

relacional,  mitjançant  el  qual  atendre  les  demandes  i  necessitats  d'una

determinada comunitat escolar.
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d) Hort ecològic i jardí Botànic.

L’hort ecològic continua des de fa molt anys amb l’ajuda de l’alumnat d’FPB i el

professorat  implicat  del  Departament  de  biologia.  A  més  a  més,  estem

dissenyant un espai al pati per a fer un jardí botànic que mostrarà els diferents

ecosistemes des de la platja a la muntanya, i una zona per a l’alumnat amb

taules i bancs de fusta, proporcionats per l’AMPA.

e) Proposta d’ adhesió al XEIM (Xarxa Educació i Memòria).

(Veure https://xarxa-eim.blogspot.com)

El centre s’adhereix al XEIM, després que el Cap de departament de Geografia

i Història faça la proposta en el Claustre final del curs 2021-22. 

El  centre  participarà  conjuntament  en  la  tasca  de  recuperació,  divulgació  i

sensibilització de la memòria democràtica per tal d’aconseguir una societat més

justa,  solidària,  tolerant  i  lliure,  atés  que  tant  la  LOMLOE  com  la  Llei  de

memòria  democràtica  i  per  la  convivència  de  la  Comunitat  Valenciana

establixen la inclusió de la nostra història democràtica i dels valors que se’n

deriven en el currículum educatiu.

f)  PEAFS  (Objectiu  CEPAFE:  centre  promotor  de  l’activitat  física  i  l’esport.

Hàbits saludables). Patis actius, activitats dins i fora del centre i relacionades

amb altres projectes.

g)  MIDCA :  projecte  sobre  sostenibilitat  al  centre  i  amb  consonància  amb

RRRaconets,  l’Agenda 2030 i  l’ODS 12.  itinerari  sostenible  – ruta  SEGOMoving.

Participació en 2 Concursos amb l’alumnat de 2n de Batxillerat de Ciències de la Terra.

h) UNA ESCENA DISTINTA:  (Curs del CEFIRE). Caixa de recursos i projecte

experimental  per  a  fer  els  Dimarts  al  Pati  amb  l’Alumnat  de  Mediació  i

RRRaconets. Treball sobre diversitat: generacional, cultural i funcional.
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h) Altres projectes i/o activitats.

Projectes  i/o  activitats  que  es  programaran  des  dels  distints  departaments

didàctics i es presentaran en les activitats de la PGA.

• Veure les distintes programacions dels Departament didàctics.

També  les  concrecions  curriculars  i  criteris  d’avaluació  de  cada
assignatura  estaran  a  les  Programacions  didàctiques  de  cada
departament didàctic.
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9. AVALUACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU

El  Projecte  Educatiu  de  Centre  té  com  una  de  les  característiques
principals, el seu caràcter flexible i obert, açò vol dir que tot projecte educatiu
necessita d’una avaluació, on es contrasten periòdicament teoria i resultats, per
tal d’anar adequant el projecte a les necessitats i a la seua viabilitat reial, un
projecte sempre hipotètic, sempre utòpic, no és operatiu.

Partirem dels  següents  interrogants  per  tal  de  fer  efectiva  l’avaluació  i
respondre així a les expectatives creades:

1. Per a què avaluar: fins de l’avaluació.
2. Què avaluar: objecte de l’avaluació.
3. Qui avalua.
4. Com i amb què avaluar.

I. Avaluem  per  a  prendre  decisions  rellevants  per  a  millorar  la  tasca
educativa.

II. Avaluarem:

 Coherència PEC amb l’anàlisi del context.
 Coherència interna PEC.
 Coherència PEC. amb els altres documents curriculars: PCC, PGA, PNL, 

RRI.

III. Internament, al que ho faça tota la comunitat escolar per mig dels seus
òrgans col·legiats: claustre de professors, AMPA, Assemblea Delegats.

IV. Serà  l’equip  directiu  qui  promourà  l’avaluació  i  redactarà  un  informe
recollint els aspectes arreplegats pels diversos estaments, i finalment el
Consell  Escolar  té  la  responsabilitat  de  prendre  les  decisions  finals
d’acord amb l’informe de l’equip directiu.

 Amb  tècniques  o  instruments  adequats:  observació,  entrevistes,
enquestes, qüestionaris, etc...

 Recollint les dades anteriors i percentuals.
 Elaborant un informe i propostes de modificació.
 Discutint i aprovant les propostes de modificació.
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Utilitzarem  com  a  marc  de  referència  l'anàlisi  dels  criteris  del  Model
OPIREM.

1. Marc estratègic del projecte educatiu.

2. Anàlisi de riscos i oportunitats.

3. Lideratge equip directiu.

4. Cultura orientada al Compromís i la millora contínua.

5. Desenvolupament professional. Reconeixement.

6. Alienació i sincronització organitzativa.

7. Pla d’acció tutorial.

8. Pla de convivència amb l’alumnat.

9. Ambient laboral. Gestió de conflictes laborals.

10.  Pla de mediació.

11.  Processos d’ensenyament: pràctica docent.

12.  Processos d’avaluació de l’aprenentatge.

13.  Recursos educatius.

14.  Creativitat i innovació educativa.

15.  Comunicació interna.

16.  Aliances estratègiques. Partners.

17.  Seguretat i salut laboral del personal en centres educatius.

18.  Mesures d’emergència en centres educatius.

19.  Resultats del rendiment organitzatiu.

20.  Planificació de la millora del rendiment.
                            
Segons alguns experts  com Deming,  Drucker o  Kelvin,  “Allò  que no es pot
mesurar no es pot millorar”, i nosaltres volem impulsar el nou Model OPIREM
d’autoavaluació  d’un  centre.  Aquest  model  és  una  guia  d’ajuda  pràctica  i
senzilla per a avaluar un centre educatiu o qualsevol projecte o, en el nostre
cas,  l’actuació  de  la  direcció  en  els  pròxims  quatre  anys.  Segons  l’informe
MIRADAS (2017), hi ha consens en la importància de l’avaluació del lideratge
directiu per a determinar l’èxit o fracàs de la institució escolar. D’altra banda, les
conclusions de l’estudi TALIS (2013) donen especial importància a la necessitat
d’impulsar l’autonomia dels centres i el lideratge dels seus equips directius per
a millorar la qualitat de l’ensenyament. Per tant, nosaltres utilitzarem els vint
criteris d’aquest model d’autoavaluació i d’aquesta manera veure els aspectes
que hem de millorar.

Cada criteri té 10 ítems associats per a poder avaluar en termes observables 
objectivament. Per això, utilitzarem una escala de valoració de l’1 al 5:

1. No compleix aquest ítem.
2. Està iniciant-se, formant-se i organitzant-se.
3. Ha iniciat la implementació: posada en marxa.
4. Compleix amb l’ítem, oportunitat de millora.
5. Compleix satisfactòriament i plenament.
ÍTEMS sobre el criteri: marc estratègic del projecte educatiu
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1. El projecte educatiu té establerts de manera clara i precisa els
objectius estratègics i resultats a aconseguir relacionats amb la
seua missió i visió del centre.
2. S'ha fet una anàlisi del micro i macroentorn abans de dur a
terme el projecte educatiu institucional.
3.  El  projecte  educatiu  recull  detalladament  les  necessitats  i
expectatives actualitzades de tots els grups d’interès: alumnat,
famílies,  professorat,  entitats  locals,  diferències  culturals  de
l'alumnat...
4. El centre educatiu ha analitzat, concretat i consensuat la seua
missió, visió i valors organitzatius, proposta de valor. Processos
educatius més crítics, necessitats de recursos educatius, etc.
5. El centre educatiu disposa d'una sistemàtica estructurada per
a  dur  a  termini  en  el  marc  estratègic  definit  en  el  projecte
educatiu.
6. El pla estratègic descrit disposa de mètodes i eines per a fer-lo
operatiu  en  totes  les  àrees,  departaments,  etapes  o  nivells
educatius.
7. Està dissenyada i documentada l'alineació i sincronització dels
objectius i metes a aconseguir en totes les àrees, departaments,
nivells, processos educatius, persones, etc.
8.  Existeix  una  sistemàtica  que  detalle  quan,  qui  i  com
s'avaluaen i revisen els objectius, metes i projectes i indicadors
del marc estratègic del centre.
9. S'hi han establert indicadors claus en el projecte educatiu per
a mesurar l'eficàcia de la posada en marxa del pla estratègic.
10.  Les  revisions  de  les  avaluacions  dels  objectius  i  metes
planificades es tradueixen en propostes de millora estructurada i
prioritzades. Com se sap que les propostes de millora donaran
millors resultats.

Cada ítem està estructurat en preguntes relacionades amb el cicle de millora
contínua del criteri a avaluar, segons la lògica basada en Deming. Cada ítem
està relacionat amb els objectius (1), la planificació (2, 3 i 4), la implementació
(5, 6 i 7), l’avaluació (8 i 9) i  la millora (10) segons les sigles a què respon
OPIREM.

39

ATRIBUTS CRITERI MARC ESTRATÈGIC PEC PUNTUACIÓ TOTAL
RESULTATS (OBJECTIUS)
PLANIFICACIÓ
IMPLEMENTACIÓ
REVISIÓ (AVALUACIÓ)
MILLORA

 



MARÍA QUÍLEZ NAVARRO
Coordinadora d’Igualtat i Convivència

PLA

D’IGUALTAT I

CONVIVÈNCIA
CURS ACADÈMIC 2022-2023

IES LA VALL DE SEGÓ



ÍNDEX

IGUALTAT

I. Introducció…………………………………………………………………………….2

II. Objectius………………………………………………………………………………..2

III. Efemèrides……………………………………………………………………………..3

IV. Manteniment de llaços amb associacions i grups……………………7

V. Recursos…………………………………………………………………………………9

VI. Conclusió………………………………………………………………………………..9

CONVIVÈNCIA

I. Situació actual de la convivencia……………………………………………10

II. Objectius……………………………………………………………………………….11

III. Actituds…………………………………………………………………………………11

IV. Activitats per a millorar la convivència en el centre.................12

a) Experiències de convivència a realitzar en el centre

b) Necessitats de formación

c) Equip de mediació

d) Comissió de convivència

V. Conclusió………………………………………………………………………………16

1



IGUALTAT

I. Introducció

La legislació educativa actual i les nombroses normes legals insten al sistema educatiu

a treballar  de  manera activa per  aconseguir  un model  d´escola coeducativa.  El  Pla

Director  de Coeducació ha establert  unes clares directrius per tal  d´impulsar  en el

sistema  educatiu  el  desenvolupament  integral  de  les  persones,  al  marge  dels

estereotips i rols en funció del sexe, i en rebuig de tot tipus de discriminació i violència.

Seguint, per tant, les directrius marcades per la Conselleria, el Pla d´Igualtat de l´IES La

Vall  de  Segó  persegueix  avançar  cap  a  un  model  d’escola  coeducativa,  inclusiva,  i

igualitària, que contribuïsca a la transformació social en direcció cap a una societat

lliure  de  discriminació  per  raó  de  gènere  i  que  previnga  la  violència  de  gènere  i

masclista. Un model d’escola coeducativa basada en el desenvolupament integral de

les persones, al marge dels estereotips i rols en funció del gènere, orientació sexual,

identitat o expressió de gènere, que eduque en el rebuig a tota forma de discriminació

i  de  violència  de  gènere  i  masclista,  i  que  possibilite  una  orientació  acadèmica  i

professional  no  sexista,  comptant  amb  la  participació  i  la  implicació  de  tota  la

comunitat educativa. Per tant, s´aplicarà a tota la nostra comunitat educativa, buscant

implicar tots els agents socials que la integren.

II. Objectius

Els objectius que ens hem marcat són els següents: 

• Rebuig del feminicidi global i els delictes d´odi. Implicar la comunitat educativa en la

defensa  i  pràctica  de  valors  democràtics  i  els  Drets  Humans,  entenent  que  la

discriminació de gènere, per orientació sexual i identitat o expressió de gènere són una

vulneració dels drets humans. 

• Visibilització de les dones. Introduir en els materials d’aula la visibilització de dones

il·lustres i la seua aportació en totes les matèries, al llarg de la història i actualment. 

•  Ús no sexista del  llenguatge.  Aconseguir que el  centre faça un ús no sexista del

llenguatge tant  escrit  com oral  (formal  i  informal)  i  en els  diferents àmbits:  rètols,

comunicacions a les famílies, comunicacions internes, butlletins de notes, documents

oficials  del  centre (PGA,  Projecte educatiu,  Pla  d’acció tutorial,  Pla  de Convivència,

programacions d’aula...), etc. 

•  Biblioteca  coeducativa.  Dotar  la  biblioteca  de material  coeducatiu i  divers  per  a

l’alumat i per a la formació del professorat. 

•  Educació  afectivosexuals  igualitària.  Fomentar  una  educació  afectivosexual  no

biologicista que tinga com a objectiu la vivència d’unes relacions igualitàries, segures,

plaents i lliures de violència. 

•  Formació del professorat en coeducació.  Propiciar la formació del professorat en

coeducació i en diversitat sexual i de gènere. 
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• Formació d´una comissió d´Igualtat. Consolidar un equip de professorat format en

temes de gènere i  diversitat  sexual,  de gènere i  familiar,  per tal  d´intervenir  en la

prevenció de les violències masclistes i la discriminació per LGTBIfòbia, de manera que

es detecten i s´hi intervinga de manera immediata, a través del diàleg i la mediació. 

•  Formació  del  grup  d´alumnes  activistes. Consolidar  un  grup  d´alumnes,  que  s

´implique  amb  la  defensa  dels  Drets  Humans,  especialment  en  temes  de  gènere  i

diversitat, amb accions i actuacions que repercutisquen en el centre. 

•  Combat  de la  violència  masclista.  Aconseguir  que la  prevenció  de les  violències

masclistes siga un objectiu prioritari i transversal en totes les assignatures. 

• Combat de l’LGBTIfòbia i de la intolerància per gènere. Aconseguir que la diversitat

afectivosexuals  i  de  gènere  siga  un  objectiu  prioritari  i  transversal  en  totes  les

assignatures. 

•  Espais de lleure igualitaris.  Aconseguir que els espais de lleure del  centre siguen

utilitzats de manera equitativa per xics i xiques. 

III. Efemèrides 

Com que el curs acadèmic es divideix en tres períodes, intentarem que cada trimestre

hi haja una reivindicació des del centre, centrada en un aspecte diferent de la defensa

de la igualtat i la diversitat i dintre del marc dels Drets Humans. Es tracta de projectes

integrats de caràcter interdisciplinari:

1r.TRIMESTRE. 

Data Efemèride Descripció ÀREES 

30 de
setembre

Dia
internaciona

l del canvi
climàtic

Dilluns  26:  lectura  del  manifest
redactat  per  l’alumnat  de  1r  de
batxillerat i minut de silenci. 
Durant la setmana: l’alumnat, tant en
tutoria  com  en  projecte
interdisciplinari  (PI),  treballa  i
reflexiona sobre diferents vessants del
problema.  Després,  per grups han de
dissenyar  pancartes  de  cartró
reutilitzat amb eslògans reivindicatius.
Per  últim,  l’alumnat  de PI  pintarà  un
mural  de  l’escalfament global  en una
paret  del  centre  que  manifeste  la
progressió de la temperatura mitjana
anual al món al llarg de l’últim segle. 
Divendres 30: tota la comunitat porta
una samarreta o un complement verd.
Lectura del manifest explicant el mural

- Economia
- Projecte 
Interdisciplinari
- Tutories
- RRRaconets
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de  l’escalfament  global  i  minut  de
silenci  amb  les  pancartes.  A
continuació,  estes  es  valoraran   i  les
millors s’expondran als corredors. 

25 de
novembre

Dia contra la
violència de

gènere

En tres  sessions  de tutoria:  l’alumnat
visualitza diversos curtmetratges sobre
els micromasclismes en l’adolescència i
la  violència  masclista,  i  treballa
posteriorment amb una guia didàctica.
Després, cada grup ha de pensar dos o
tres  frases  que  servisquen  de
recordatori  d'allò  que  volem
aconseguir  ("La  igualtat  guanya",
"Celebre  l'èxit  de  la  resta",  etc.)  i
escriure-les  en  pòsits  que  col·locaran
en un llaç gran violeta que hi haurà a
l'entrada del  centre amb el  lema  Qui
més t’estima, no et farà plorar. Et durà
a una festa, et traurà a ballar.  A més,
el  claustre  disposa  d’una  sèrie  de
cançons  i  articles  d’opinió  per  a
treballar la temàtica a l’aula. 
En Educació Física: l’alumnat comença
cada  sessió   ballant  la  cançó
d’Espremedors del  grup La Fúmiga;  la
qual,  sonarà  per  a  eixir  al  pati
setmanes abans del 25N.
Dimecres  23N:  concert  d’un  alumne
del  centre  interpretant  “Ni  una más”
d’Aitana.
25N:  Tota  la  comunitat  portarà  una
samarreta o complement violeta i en el
centre repartirem polseres violetes per
a  eixe  dia.  També  es  col·locaran
cartells  amb  frases,  en  diferents
llengües, relacionades amb la violència
de gènere al  sòl  dels  corredors arreu
del centre. Es llegirà el manifest i tota
la  comunitat  ballarà  la  cançó
d’Espremedors,  la  lletra  de  la  qual
parla de les relacions amoroses sanes. 

- Ed. Física
- Tutories
- RRRaconets
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2n.TRIMESTRE. 

Data Efemèride Descripció ÀREES

8 de
març

Dia de la dona En  tres  sessions  de  tutoria:  l’alumnat
reflexionarà sobre la importància de la
igualtat amb diferents materials i  cada
grup  pensarà  dos  o  tres  lemes
reivindicatius que escriuran en pòsits  i
col·locaran en el símbol feminista que hi
haurà a l’entrada del centre (no soc una
princesa; no soc un gos, no em xiules;
no  som  histèriques,  som  històriques,
etc.) A més, sobre una samarreta blanca
que portaran,  crearan un disseny amb
pintura  violeta  amb  alguna  frase
relacionada  (8M,  femme  power,  etc.),
que després vestiran en la I Màster de
Zumba.
Educació Plàstica: realització d’un taller
de  grafiti  a  càrrec  de  Barbiturikills,
subvencionat  per  les  regidories  de  la
mancomunitat.  Aquest  està  compost
d’una  sessió  teòrica  de  dos  hores
aproximadament (on l’alumnat treballa
la  temàtica  que  ha  de  pintar  i  les
estratègies corresponents)  i  una sessió
pràctica  de  cinc  hores  (on  l’alumnat
amb la seua ajuda dissenyarà el  grafiti
sobre la igualtat de gènere en una paret
del centre).
8M: tindrà  lloc  una  màster  de  zumba
amb cançons relacionades amb la dona,
baix  el  lema:  Soc  de  la  Generació
Igualtat. L’hora d’abans del pati la farà
l’alumnat de 1r i 2n d’ESO i després del
pati, 3r, 4t i els batxillerats. En acabar,
l’alumnat  ensenyarà  el  símbol  de
Google  maps  en  morat  per  a  deixar
constància de què les dones segueixen
ací. 

-Ed. Plàstica
-Ed. Física
- Tutories

2 o 23
d’abril

Dia  del  llibre
infantil  i
juvenil/ Dia del
llibre

Activitat  de  les  portes  temàtiques:  en
tutoria,  cada  grup  pensa  en  una  obra
literària  i  decora  la  porta  de  l’aula
atenent a eixa lectura. Es valoraran les
dos millors i hi haurà un premi per a les
aules de 1r, 2n i 3r; i un altre, per a la
resta de grups superiors. 

- Dep. de 
llengües: 
castellà, 
valencià, 
anglés i 
francés.
- Tutoria
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Fira  intercanvi  de  llibres:  el  grup  de
sostenibilitat RRRaconets organitza tres
mercadets  solidaris,  un per  trimestre  i
en  torn  a  aquesta  data  es  portarà  a
terme un només de llibres, on l’alumnat
puga deixar-ne un i agafar-ne un altre.
Disseny de marcapàgines: l’alumnat de
1r  d’ESO  elaborarà  els  seus
marcapàgines amb el programa Canva.
Recital  de  poesia:  l’alumnat  de  4t  i
batxillerat  participen  en  la  recitació
d’una selecció de poemes en diferents
llengües que tracten sobre una mateixa
temàtica,  alguns  d’ells  amb
acompanyament musical i vocal. 

- RRRaconets

3r.TRIMESTRE

Data Efemèride Descripció ÀREES

2 de
maig

Dia contra
l’assetjament

escolar

En  tres  sessions  de  tutoria:  l’alumnat
visualitza  diferents  vídeos  de  testimonis
impactants  que  han  patit  assetjament
escolar  i  posterior  debat.  A  continuació,
cada grup treballa un repositori d’activitats
proposades  en  REICO  per  la  Generalitat
Valenciana. A més, en grups hauran de fer
o  bé  una  fotografia  o  bé  un  microrelat
vinculat  amb la temàtica (s’explicaran les
pautes  per  a  dur-ho  a  terme).  Aquests
s’exposaran pels  corredors, junt amb uns
cartells que elaborarà l’alumnat mediador
del  tipus:  si  es  burlen  d’un  company  no
me’n  ric,  quan  juguem  no  deixem  ningú
fora, si veig algú trist en classe li pregunte
què  li  passa,  etc.  Així  mateix,  l’alumnat
mediador  dibuixarà  en  gran  la  senyal  de
“stop” amb el lema: Si estàs mirant, estàs
participant.  De  manera  que,  el  2M totes
les  instal·lacions  del  centre  es  veuran
envoltades de cartells, fotografies i frases
per a que la comunitat  educativa prenga
consciència de la gravetat del tema. 
En Ed.  Física:  es  vol  organitzar  per  a  tot
l’alumnat una carrera al voltant del centre
contra l’assetjament escolar. 
En  castellà:  l’alumnat  de  2n  d’ESO  s’ha

- Tutories
- Dep. de 
llengües. 
- Ed. Plàstica.
- Ed. Física
- Equip de 
mediació: 
alumnes i 
docents.
- Lengua 
castellana y 
literatura
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llegit  Invisible d’Eloy  Moreno  i  entorn  a
aquesta data es vol  planificar la visita de
l’escriptor per tractar l’assetjament escolar
basant-se en la trama. 

17  de
maig

Dia contra
LGTBIfòbia

En  tres  sessions  de  tutoria:  l’alumnat
treballa la lluita dels drets de la comunitat
LGTBI+ basant-se en videoclips de cançons.
Després,  cada  curs  busca  testimonis
homosexuals relacionats amb un àmbit (1r
i 2n d’ESO amb la música i l’esport; mentre
que la resta de grups, amb el cine, pintura
o literatura)  i  seleccionaran la informació
més  important  en  una  cartolina.  Tots
tindran el mateix disseny (nom i cognoms
de la persona, foto i breu descripció de qui
és).   Aquests  cartells  es  penjaran  pels
corredors  per  a  donar  visibilitat  a  les
diferents  personalitats  públiques
identificades amb el col·lectiu LGTBI+. 
17M:  En  l’entrada  del  centre  hi  haurà
penjada una bandera gegant de LGTBI (en
la qual  posarà: soy gay,  soy lesbiana, soy
bisexual, soy transexual, soy heterosexual,
soy como tú, soy humano) i un rètol que
diga: L’homosexualitat no és una malaltia,
l’homofòbia  sí.  Pels  corredors  trobarem
l’exposició  dels  diferents  testimonis  que
l’alumnat  ha  investigat,  així  com  es
renovaran  les  cintes  dels  colors  de  la
bandera de LGTBI  que decoren els  bancs
del centre.  A l’hora del  pati es llegirà un
manifest i després, es repartirà a l’alumnat
globus  amb  els  colors  identificatius  i  es
durà a terme una mascletà reivindicativa. 

- Tutories

IV: Manteniment de llaços amb associacions i grups

- Campanya “No em toques el whatsapp” (Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives +

Conselleria d´Educació, Cultura i Esport). 

-  Grup d´Educació de    Lambda   València  ,  col·lectiu LGTB+ per la diversitat  sexual,  de

gènere i familiar. Sensibilització i prevenció de l´homofòbia i la transfòbia. Pla Divèrsia. 

-  Taller de teatralització “Una escena distinta”, és el desencadenant d’un procés de

creació col·laborativa que mitjançant tècniques dramàtiques i propostes didàctiques té

com a resultat final una peça teatral. Es treballa la temàtica de «la diferència» a l’aula,
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fonamentalment, reflexionant i sensibilitzant sobre la diversitat i generant una mirada

inclusiva en benefici del propi grup i de la societat. Aquest taller té lloc els dimarts a

l’hora del pati en el gimnàs del centre a càrrec de Ester Chicharro, Merche Duch, Pablo

Jiménez, Olga Gargallo, Raül Oswaldo i María Quílez (docents en procés de realizació

del curs que organitza PLANEA). L’alumnat que participa és l’alumnat que forma part

de l’equip de mediació i del grup de sostenibilitat RRRaconets. 

- Acció tutorial i orientació acadèmica i professional. Col·laboració amb tutors, tutores i

professorat implicat en tallers i xarrades preparades per a l´alumnat. 

- Comissió d´Igualtat i Convivència del centre. Equip de professorat format en temes de

gènere i diversitat sexual, de gènere i familiar, el qual, en col·laboració amb l´equip

directiu, intervé en la detecció, mediació i resolució dels conflictes que reprodueixen

tipus de discriminacions per gènere o per LGTBIfòbia. Els objectius fonamentals de la

comissió  són:  afavorir  el  compromís  i  implicació  de  l´alumnat  en  els  projectes  a

realitzar; detectar de manera immediata els possibles conflictes per tal de previndre´ls

o resoldre`ls a través del diàleg i la mediació quan ja han aparegut; afavorir el caràcter

inclusiu de les activitats realitzades; afavorir un clima de respecte a la diversitat i la

igualtat al centre; afavorir, també, la integració a la vida de l´alumnat de 1r ESO, el qual

és més vulnerable, per ser nouvingut;  fomentar el respecte pels espais comuns del

centre. 

-  Formació del  professorat,  l´equip directiu i  l´equip d´orientació amb el  CEFIRE de

Sagunt. Si hi ha un grup suficient de participants, es facilitarà a la comunitat docent

formació en igualtat i diversitat de gènere, sexual i familiar al centre. Si no és possible

presencial, es facilitarà la informació sobre cursos online que el CEFIRE oferisca. 

- Tallers educatius, preparats per agents especialitzats en violència de gènere, igualtat i

diversitat sexual, de gènere i familiar. En cas que ens oferisquen durant el curs tallers

que  puguen  resultar  interessants,  s´estudiarà  i  es  valorarà  amb  vicedirecció  la

disponibilitat de temps i la possibilitat d´oferir-los als grups i cursos més adients. Per

exemple,  el  passat  dimecres  26  d’octubre  l’alumnat  de  1r  d’ESO va  assistir  a  una

conferència de Pedro Solis  que parlava  sobre la inclusió i  el  procés d’animació del

curtmetratge Cuerdas (eixida organitzada per l’Ajuntament de Benifairó).

- Alguns professors i professores ja incorporen unitats didàctiques concretes que tenen

com a protagonistes a les dones i/o que visibilitzen la tasca de les dones de manera

explícita:  filosofia,  valencià,  geografia  i  història,  biologia,  etc.  El  mateix  comença a

passar amb la diversitat sexual, de gènere i familiar, que comença a contemplar-se des

de perspectives menys heterocèntriques. 

- Biblioteca de coeducació: Volem comprar més llibres i materials de consulta, tant per

a l’alumnat com per al professorat, que fomenten la igualtat i la diversitat. 

V. Recursos
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Comptem amb els recursos següents: 

• Tenim el suport de l´equip directiu, amb el qual ens coordinem constantment al llarg

del curs. 

• La coordinadora CIC compta amb dues hores de reducció i participa en la formació de

l’alumnat i del professorat en temes de gènere i diversitat sexual. També forma part de

la comissió d´Igualtat. 

• Comissió d´Igualtat i Convivència. En col·laboració amb l´equip directiu, intervé en la

detecció,  mediació  i  resolució  dels  conflictes  que  reprodueixen   tipus  de

discriminacions per gènere o per LGTBIfòbia. Perquè siga efectiva, la Comissió disposa

d´1 hora setmanal en comú per organitzar les efemèrides. Aquesta comissió la forma:

Tania López, Ester Chicharro, Felisa Razola, Arantxa Blasco i María Quílez.

•  Equip  d’alumnes  mediadors  i  voluntaris  de  RRRaconets:  En  col·laboració  amb la

Comissió  d´Igualtat  i  Convivència,  preparen accions  concretes  per  promoure valors

democràtics al centre, defensant la igualtat real entre dones i homes i visibilitzant la

diversitat de gènere, sexual i familiar. 

• El  claustre està fermament implicat en la igualtat i en la convivència al centre i es

mostra  favorable  a  les  accions  d´Igualtat.  Malgrat  que  no  intervenen  en  la  seua

organització, col·laboren i les treballen a les tutories. 

•  Web  del  centre  i  xarxes  socials:  Difusió  de  les  notícies,  activitats,  xarrades...  La

intenció final també és difondre-les per tal de mostrar obertament la implicació del

centre a favor de la igualtat i el dret a la diversitat, creant xarxa amb altres centres i

col·lectius.

VI. CONCLUSIÓ

Cal fer èmfasi en el fet que el Pla d’Igualtat del Centre no seria en absolut possible si

no hi haguera un grup molt gran de professors i professores amb voluntat de dedicar el

seu temps lliure a pensar, proposar, organitzar totes i més activitats explicades dalt. La

funció facilitadora de l’ equip directiu i la seua implicació individual com a professors i

professores  és  un  element  essencial  en  la  consecució  dels  objectius  d’aquest  Pla

d’igualtat.  És  molt  important  també  assenyalar  que  a  més  de  tot  allò  ressenyat

anteriorment  hi  ha  més  iniciatives  en  algunes  assignatures  a  títol  individual  o  de

departament. Servisca d’exemple els departaments de llengües, a través de la lectura

incorporen temes relacionats en la igualtat des del punt de vista del contingut dels

llibres que proposen o incorporant lectures d’escriptores que no sempre estan en el

currículum oficial. 

CONVIVÈNCIA
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I. Situació actual de la convivència.

L'enfocament de la convivència en el centre té una visió constructiva i positiva, per la

qual  cosa  les  actuacions  van  encaminades  al  desenvolupament  de  comportaments

adequats per a conviure millor i resoldre conflictes, a través de la participació, bones

vies de comunicació i la prevenció de problemes de conducta. Per a això s'han elaborat

unes regles de bona convivència i una normativa, que han de regular el funcionament

del centre. 

En  l'actualitat  el  clima  de  convivència  en  el  centre  és  bo.  No  s'observen  seriosos

problemes. Apareixent de tant en tant, principalment en els primers cursos de l'ESO,

algun conflicte esporàdic, que es resol fonamentalment amb el diàleg, la mediació i

amb  alguna  mesura  disciplinària  de  caràcter  menor  (quedar-se  sense  pati,  acudir

alguna vesprada, etc.) En algun cas ha de prendre's alguna mesura més severa. Esta

conflictivitat va desapareixent en les etapes posteriors del centre. En el curs acadèmic

2021-2022, el primer on es posava en marxa l’equip de mediació al centre, es portaren

a terme 12 mediacions;  la majoria giraven en torn a malentesos i  insults,  i  el  més

rellevant és que l’alumnat implicat es repetia. 

La resposta educativa de l'equip directiu i el professorat en el centre és la de promoure

l'actitud de participació de l'alumnat a través de les vies que ofereix el Reglament de

Règim Intern, el diàleg, respecte i comunicació, per a solucionar qualsevol conflicte i la

necessitat de potenciar la millora de la convivència a través de l'adquisició d'habilitats

d'enfrontament als conflictes.

II. Objectius

Amb  el  desenvolupament  d'aquest  pla  de  convivència  en  l'IES  La  Vall  de  Segó

pretenem aconseguir els següents objectius generals: 

 CONSENS: l'elaboració del Pla de Convivència és el resultat d'un consens i implicació

de tots els sectors que formem la Comunitat Educativa (professorat, famílies i alumnat)

per al foment d'una bona convivència en el centre. 

 APRENDRE A CONVIURE: no considerem els aspectes de convivència només com a

aspectes organitzatius, sinó a més com continguts a desenvolupar i part de la formació

de l'alumnat. S'ha de tindre en compte la convivència i la participació com a part de

l'aprenentatge.  No considerem la  convivència  com una mera aplicació  de mesures

disciplinàries,  sinó  com  un  fi  educatiu  a  treballar.  La  convivència  és  un  objectiu

formatiu en si mateix i fonamental de tot procés educatiu. Per a aconseguir una bona

convivència  en  el  centre  i  per  a  aconseguir  un  clima  participatiu  i  democràtic  és

necessari potenciar estes conductes. 

 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ: es fomenta la participació a través de l'assemblea de

classe,  de  l'elecció  de  delegat  o  subdelegat  en  representació  de  la  classe,  d'estar

representats en la Junta de Delegats, de participar en el Consell Escolar, de participar
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en  l’equip  de  mediació  i  en  l’Observatori  d’ajuda  entre  iguals.  A  més,  ha  de

desenvolupar-se  en  l’alumnat  una  sèrie  de  valors  i  habilitats  de  comunicació  i  de

relació social. 

 PRENDRE EL CONFLICTE COM UN FET POSITIU: el conflicte és inherent a la vida en

comú de les persones. És una cosa normal en tota societat lliure i  democràtica. Ha

d'entendre's com un fet positiu per a desenvolupar la labor educativa i, sobretot, servir

com  a  mitjà  d'aprenentatge  la  busca  d'alguna  solució  al  conflicte  de  forma

democràtica, dialogada i pacífica, mantenint una certa harmonia en les relacions entre

les  persones.  Encara  que  hi  haja  una  bona  gestió  global  de  la  convivència,  els

problemes apareixeran, perquè són propis de qualsevol sistema de relacions humanes,

però la prevenció contribuïx a reduir-los. Quan siga necessària una correcció o sanció

tindrà un propòsit formatiu, de manera que es garantisca tant el bon funcionament

general com la socialització ordenada i autònoma de l'individu, la conducta de la qual

requerisca l'aplicació de mesures  disciplinàries.  La  disciplina ha d'afavorir  objectius

educatius estimulant canvis cognitius, emocionals i conductuals.

III. Actituds

Les Normes de Convivència en què es basen les actituds a desenvolupar i l'organització

del centre en matèria de convivència són: 

 Assistir a classe i arribar amb puntualitat. 

 Seguir les orientacions del professorat i del personal no docent en l'exercici de les

seues funcions. 

 Tractar amb respecte i consideració a tots els membres de la comunitat educativa. 

 Estudiar amb aprofitament, així com respectar el dret a l'estudi de les companyes i els

companys. 

 Respectar la dignitat, integritat, intimitat, idees i creences de tots els membres de la

comunitat educativa i no discriminar cap membre de la comunitat escolar per raó de

naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social. 

 Cuidar i utilitzar correctament els béns i instal·lacions del centre. 

 Respectar les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.  Participar

en la vida i funcionament del centre. 

 No realitzar activitats perjudicials per a la salut ni incitar a elles. 

 Aprendre habilitats pacífiques i no violentes en la resolució de conflictes.

IV. Activitats per a millorar la convivència en el centre
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a) Experiències de convivència a realitzar en el centre

Les experiències que es desenvolupen este curs acadèmic en el centre per a afavorir la

convivència les podem resumir en els següents apartats. 

Activitat  1:  Potenciar  habilitats  de comunicació en l'alumnat per a  la millora de la

convivència del centre des de les diferents àrees.

Activitat  2:  Fomentar  la  tolerància,  l'acceptació  de  la  diversitat  i  la  resolució  de

conflictes  de forma pacífica  des  de les  diferents  árees  i  amb l’ajuda de l’equip de

mediació.

Activitat 3: Activitats de sensibilització contra el maltractament entre iguals (bullying, 2

de maig). 

Activitat 4: Lectura d'un manifest contra la Violència de Gènere com principal focus

d'intolerància dins de la familia (25 novembre) i activitats relacionades.

Activitat 5: Activitats sobre la igualtat de gènere i la visibilització de la dona (8 de març)

Activitat 6: Activitats de sensibilització i visibilització vers la diversitat sexo-afectiva i de

gènere i la LGTBI+fòbia (17 de maig)

Activitat 7: Activitats d’acollida de nous alumnes i pares al centre. Pla de Transició.

Activitat 8: Activitats relacionades amb el Projecte de tutorització entre iguals (TEI):

projecte  que  es  basa  en  l'ajuda  i  l'acompanyament  que  un  estudiant  major

(normalmente de 4t d’ESO) oferix a un altre menor (de 1r o 2n d’ESO). Es basa en el

desenrotllament de la competència emocional, en l'escolta activa i  en la creació de

xarxes d'afecte i suport entre els estudiants. És una experiència de tutoria entre iguals

que es centra en la creació de xarxes d'afecte entre els estudiants de diferents nivells

educatius per a millorar les relacions personals,  previndre l'assejament i  afavorir la

cultura de bons tractes en l'institut. Tot això suposa la creació d'un clima de benestar

que  afavoreix  el  treball  en  l'aula  i,  en  conseqüència,  propícia  l'èxit  acadèmic  dels

estudiants.  Actualment  hi  ha  uns  15  alumnes  tutoritzant  i  el  resultat  és  molt

satisfactori.

Activitat  9:  Activitats  de  prevenció  amb  xarrades  de  sensibilització  i  informació

dirigides a part  de la comunitat educativa per assegurar el  respecte a  la diversitat

d’anatomies sexuals i reproductives i el respecte a la identitat de gènere oferides des

de DIVERSIA-LAMBDA. 

Activitat 10: Activitats de dinamització de l’alumnat mediador, així com la formación de

l’alumnat que formarà part de l’Observatori d’ajuda entre iguals que més endavant

explicarem. 

Activitat 11: Taller experimental Una escena distinta sobre diferents tècniques teatrals

abarcant el tema de la diversitat, els dimarts al pati. 
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Activitat 12: Projecte de centre Cuenta conmigo, atorgat pel Ministeri d’Educació, per a

la realització i posada en práctica, entre diferents centres, de projectes comuns que

afavorisquen l'educació inclusiva i  la innovació educativa.  Aquesta agrupació té per

objectiu  estratègic  aconseguir  l'èxit  escolar  i  personal  de  tot  l'alumnat,  fent-li

protagonista del seu propi aprenentatge i gestor de les seues emocions. Al llarg de dos

cursos  acadèmics  2022-23  i  2023  -24  es  programaran  activitats  conjuntes  virtuals,

activitats de formació entre el professorat dels diferents centres educatius així com

trobades  d'alumnes  i  professors  en  cadascun  dels  instituts  de  l'agrupació.  Aquest

projecte  està  destinat  als  alumnes  de  1r  i  2n  d'ESO,  alumnes  del  programa  de

diversificació de 3r d'ESO i del Cicle Formatiu Bàsic. Els impulsors d’aquest projecte són

Hilari Martí, Sandra Arnau, Cristina Membrado i Pablo Jiménez. 

b) Necessitats de formació

La  formació  sobre  la  convivència  i  resolució  de  conflictes  pensem  que  és

imprescindible per a millorar les pautes d'actuació que potencien un clima favorable

en el centre. És necessària una formació específica, tant del professorat com l’alumnat,

per  a  atendre  situacions  relacionades  amb  la  convivència  i  la  conflictivitat.  Es  fa

necessari  introduir  la  formació  permanent  en  el  complex  món  de  les  relacions

interpersonals en el centre: habilitats socials, resolució de conflictes, estratègies per a

fomentar la participació, intervenció davant de problemes de conducta, violència en

les aules, maltractament entre companys, etc. 

Per aquesta raó en el curs acadèmic 2019-2020 un grup de 9 docents ens formaren en

mediació mitjançant un seminari coordinat per Raquel Aguasca de 30h; la qual cosa

ens va facilitar les claus per a la posada en marxa de l’equip de mediació en el nostre

centre. Es prepararen els documents corresponents (difusió d’informació a l’alumnat i

a les families, presentació del servei en les tutories, actualització de l’apartat en la web

del centre, registres de mediacions, etc.) i es va recuperar, després de molts anys, un

espai exclusivament per a dur a terme les mediacions. 

El curs següent, 2021-2022, el professorat va formar a l’alumnat voluntari mentre que

els  docents  s’estrenaven  en  les  primeres  mediacions  agafant  experiència.  Aquesta

formació, que va durar tot el  curs escolar,  es va poder portar  a terme gràcies a la

vinculació de les tutories a les guàrdies del professorat que impartia el curs. De manera

que, els dilluns que l’alumnat de 2n i 3r tenia tutoria rebia la formació, i els dimecres,

els de 4t i FPB. No comptarem amb l’alumnat de 1r per considerar que havia de maurar

encara i no estava suficientment capacitat per a comprendre les diferents estratègies

pacífiques de comunicació. De la mateixa manera, es va considerar que l’alumnat de

batxillerat marxava prompte del centre i no podria posar en pràctica els continguts.

Però vull fer èmfasi en que aquesta formació va ser possible per la gran voluntarietat,

implicació,  esforç i  il·lusió que varen manifestar  els  docents,  ja que varen elaborar

materials propis i es varen preparar les sessions formatives, a banda de dedicar un

hora a la coordinació de l’equip i resoldre les mediacions que anaven sorgint. A més a
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més,  per  a  seguir  aprenent  i  comprovar  que  la  nostra  tasca  com  a  professorat

mediador estava sent la més adequada vam col·laborar en el programa IMOUTE que

ens permetia conèixer la convivència d’un altre centre model, com va ser IES Francisco

Figueras Pacheco d’Alacant. 

En acabar la formació de l’alumnat, es va apreciar que l’alumnat de 2n tampoc estava

capacitat per a mediar a causa de la seua immaduresa. Per això, en aquest curs 2022-

2023 hem volgut encetar un nou projecte anomenat l’Observatori d’ajuda entre iguals,

emmarcat en la cultura de la mediació, per a que l’alumnat de 1r i 2n es formen en la

millora de la convivència. 

c) Equip de mediació

Actualment l’equip de mediació està format per tres professors: Hilari Martí, Arantxa

Blasco i María Quílez, i set alumnes mediadors: de 3r d’ESO (Ainara Villena Escamilla,

María Pilar Olivares Rubio, Alexandra Toma, Sabina Tureg i Àlex Gash Rougon), de 4t

d’ESO (Lucía Estellés, Leyre Doña, Paula Espinosa) i de 1r de batxillerat, Carmen Xiang

Alabadí  Ribera  (nombrada  coordinadora  de l’alumnat  mediador).  Aquests  alumnes,

com he  comentat  adés,  reberen el  curs  passat  la  formació.  Per  tant,  la  tasca  que

tindran enguany serà principalment començar a mediar amb l’acompanyament d’un

professor, però primer han d’entrar com a observadors. A banda d’açò, les accions

proposades que s’han realitzat i s’estan realitzant son: 

- Elaboració d’un calendari setmanal amb les hores de disponibilitat de cadascú

dels membres; el qual estarà penjat en la sala de mediació per a consultar quan

surta algun conflicte.  

- Posada a punt per a donar-li visibilitat al servei de mediació: cartells de difusió

pel centre, insígnia que identifique a l’alumnat mediador, decoració de l’espai

de mediació, etc.

- Preparació de la presentació del servei que duran a terme en els grups de 1r

d’ESO. Dinamització del grup. 

- Elaboració de cartells i rètols per al dia contra la violència de gènere, contra

l’assetjament escolar, contra LGTBIfóbia, el dia de la dona, etc. 

- Recordatori  de les fases de la mediació i  simulacres pràctics.  Intervenció en

mediacions de conflictes lleus. 

- Detecció sistemàtica de conflictes al pati.

Aquestes activitats les porten a terme en l’horari de tutoria que també està vinculat a

les guàrdies del professorat mediador i quan és possible, en hores lectives. 

D’altra banda, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, com no varen rebre formació en mediació el

curs passat, ens semblava interessant crear un programa nou adaptat a l’edat i nivell

d’aquests alumnes. Si bé l’alumnat més major va rebre en la formació quatre blocs de

continguts (la comunicació verbal i no verbal; les tipologies i els elements del conflicte;
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característiques i fases de la mediació; i pràctica de la mediació), aquests alumnes més

menuts només tractaran els dos primers, deixant la resta per a quan cursen 3r. 

Este  programa  anomenat  l’Observatori  d’ajuda  entre  iguals és  un  instrument  que

contribuïx  a  la  millora  de  la  convivència  escolar  i  que  permetrà  una  detecció

sistemàtica de situacions problemàtiques, servint com a fòrum de prevenció, anàlisi i

tractament dels conflictes del centre, on s'estudien els casos, es proposen i valoren

diferents solucions sempre amb un caràcter eminentment educatiu. Per a aconseguir

este fi, es realitzarà un taller de formació on es desenvoluparan competències socials i

estratègies de gestió d’ajuda entre iguals (basant-se en els continguts i dinàmiques de

Juan Carlos Torrego en La ayuda entre iguales). La implementació d’aquest programa

no persegueix el control de circunstàncies personals de l’alumnat, sinó la preocupació

per les persones, assegurar que ningú quede aïllat, afavorint la inclusió i reconeixement

de tots i cadascun dels seus membres. Així, les funcions que han de desenvolupar son:

acollir,  ajudar  els  exclosos,  ajudar  quan  algú  es  posa  en  algun  company,  detectar,

analitzar i solucionar conflictes del grup-classe o del centre, promoure i participar en la

millora de la convivència, i assistir a les reunions d’alumnes ajudants. 

La selecció de l’alumnat d’aquest programa s’ha fet a l’inici de curs des de les tutories

mitjançant una dinàmica anomenada “El secret”. Es tracta d’alumnat que complia el

perfil  (assertiu,  confidencial,  respectuós,  empàtic,  que  sap  escoltar  i  que  dona

confiança,  etc.)  i  que,  de  manera  voluntària,  es  va  oferir  a  participar.   En  total,

comptem amb 25 alumnes aproximadament. 

A fi que l’alumnat se centre únicament en els coneixements i  tècniques pròpies de

l'ajuda  entre  iguals,  així  com  perquè  es  relacionen  i  convisquen  entre  ells,  hem

considerat convenient que la formació es realitze des de les 8h fins a les 14h,  els dies 2,

3 i 4 de novembre en diferents entorns natural propers al centre. Una volta acaben la

formació, l’alumnat participant difondrà el servei al seu grup i explicarà les funcions

que tenen per si algú necessita ajuda. I del mateix mode que els mediadors, portaran

una cinta de color taronja a la motxilla per a ser identificats. 

Al llarg del curs, aplicaran les tècniques apreses en cas de ser necessari i portaran un

full  de  seguiment  de  cada  cas  amb  les  fases  del  conflicte.  Cada  15  dies

aproximadament es reunirà l’alumne ajudant amb un professor de l’equip de mediació,

qui  supervisarà  que  evoluciona  adequadament  el  problema.  A  més,  l’alumnat

seleccionat  d’aquest  projecte  col·laborarà  amb  l’intercanvi  de  Cuenta  conmigo,  de

manera que puga conèixer la convivència d’altres centres. 
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d) Comissió de convivència

La  Comissió  de  Convivència  en  l'IES  La  Vall  de  Segó  està  constituïda  per  els  tres

professors que formen l’equip de mediació, junt amb la directiva del centre. Es reunim

una hora setmanal per a tractar temes disciplinaris, així com organitzatius i curriculars.

Les nostre competències son: 

- Estudiar amb urgència els problemes que pogueren produir-se, així com vetlar

pel compliment d'aquest pla. 

- Derivar  els  conflictes  més  lleus  a  l’alumnat  mediador  i  intervindre  en  les

mediacions més complexes.

- Supervisar  els  casos  que  segueix  l’alumnat  ajudant  (que  pertany  a

l’Observatori)

- Ser informada per la Caporalia d'Estudis dels casos en què s’incoa expedient. 

- Elaborar  els  materials  de  la  formació (recursos,  autoritzacions,  tríptics,  etc),

preparar les sessions i impartir el taller. 

V. Conclusió

En  definitiva,  en  l’IES  La  Vall  de  Segó  comptem  amb  un  gran  nombre  d’alumnat

implicat en la resolució de conflictes i en la prevenció de la violència i l’assetjament

escolar.  Tots  tenen  l’oportunitat  de  formar-se  i  de  contribuir  a  la  millora  de  la

convivència. Així mateix, la varietat d’activitats per a fomentar els patis actius promou

un bon clima al centre i fa que es reduïsquen els conflictes: des del taller experimental

de  teatre  dels  dimarts  fins  als  concerts  de  RRRaconets  dels  dimecres  i  divendres,

passant per la parada de taronges (d’esmorzars sostenibles) i el club de lectura dels

dijous. Tot açò, potència el respecte, la tolerància i l’empatia de la que volem que es

nutrisca el nostre alumnat.  
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INTRODUCCIÓ LEGAL 
 

Atenent a l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els 

plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana: 

El Pla de foment de la lectura és un document que arreplegarà totes les intervencions del centre 

destinades al foment de la lectura i la comprensió lectora, la qual cosa implica un suport explícit 

a l’adquisició de les competències bàsiques, especialment: 

a) la comunicació lingüística. 

b) el tractament de la informació i la competència digital. 

c) la competència cultural i artística. 

d) la competència per a aprendre a aprendre. 

 

OBJECTIUS GENERALS 
 
 

1. Fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector. 

2. Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del 

currículum. 

3. Fomentar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i de gaudi. 

4. Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat 

educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plans de foment de la lectura. 

5. Estimular l’ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tant en suport digital 

com audiovisual. 

6. Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica mitjançant el tractament de la 

informació. 

7. Potenciar l’ús i la dinamització de les biblioteques dels centres docents i adequar-les als 

objectius i actuacions arreplegats en el pla. 

8. Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura. 

9. Contribuir al desenvolupament de la competència lingüística en l’alumnat. 
 

CONTINGUTS DEL PLA 
 

1. Justificació. 

2. Anàlisi de necessitats en l’àmbit de la lectura. 

3. Objectius específics que es pretenen aconseguir amb el desenvolupament d’aquest pla. 

4. Planificació i temporització durant el curs escolar d’activitats que s’han de realitzar amb la 
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finalitat d’assolir els objectius del pla. 

5. Recursos materials, humans i organitzatius per a la consecució d’aquest pla. 

6. Avaluació de resultats. 

 
1. JUSTIFICACIÓ DEL PLA 

 
Tot atenent a les manifestacions fetes per les diferents juntes de professorat dels grups que 

componen el centre, segons les quals, «l’alumnat, en general, llig malament, amb greus 

mancances de comprensió lectora o de coneixement de vocabulari bàsic, escriu pitjor que parla, 

redacta sense tenir en compte la coherència ni elements de cohesió, utilitza moltes paraules 

crossa, etc»... ens plantegem des del centre si les actuacions que es duen a terme en el mateix 

són adequades i si podríem fer alguna cosa més per a millorar aquesta situació. 

 

Tot partint de la realitat del centre ens proposem: 

- Intervenir en el desenvolupament del procés lector de tal manera que adquirisquen 

una competència lectora acceptable. 

- Intentar, motivar l’alumnat, amb activitats d’animació a la lectura, a llegir de manera 

plaent i autònoma. 

- Implicar a les famílies en aquesta tasca de motivació lectora. 

 

Es vol dur a terme la posada en pràctica d’un pla lector de centre que, tot partint de l’animació 

lectora, siga capaç de facilitar a l’alumnat un conjunt d'estratègies que els permeta utilitzar la 

lectura amb diferents funcions i àmbits, tant acadèmics com socials. En definitiva, que els resolga 

l’accés a la cultura i al coneixement. 

Necessitem, aleshores un punt de partida, una tasca a fer i uns objectius a aconseguir. 
 

 
Qui som? 

 
L’IES La Vall de Segó és un centre de titularitat pública on s’imparteixen cursos d'ESO, FPB i 

Batxillerat. Pel que fa a l’ESO, compta amb els programes PPEV experimental (Programa 

Plurilingüe d’Educació en Valencià) des de 2014 i PEV, amb l’adscripció de cinc escoles de les 

Valls i, encara de forma residual, una d’Estivella (El Braçal). 

El centre participa en el Programa Plurilingüe experimental, en el qual s’empra una llengua 

estrangera com a llengua vehicular per impartir un àrea no lingüística, com és el cas de les 

Tecnologies, la Música, la Física i Química, i la Geografia i Història. 

Concretament, a l’IES s’imparteixen els següents estudis: 
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- ESO: amb un total de 15 grups + 3r PDC + PR4, i 378 alumnes (des de direcció, orientació 

i claustre de professorat valorem molt positivament els dos grups del Programa de 

Diversificació Curricular, així com el Programa de Reforç de 4t perquè afavoreixen un 

nombre d’alumnat que amb una via d’escolarització ordinària no graduaria). 

- BATXILLERAT CIÈNCIES I HUMANÍSTIC: amb un total de 4 grups (2 en cada nivell) i 88 

alumnes en total. 

- FPB: amb la denominació de “Informàtica i Comunicació”, 1r i 2n nivell i 24 alumnes, des 

del curs 2008/09 i que, des de direcció, orientació i el claustre de professorat valorem 

molt positivament perquè afavoreix a una sèrie d’alumnat que amb una via ordinària 

d’escolarització no graduaria. 

 
De què disposem? 

 
Principalment, d’un col·lectiu humà sensibilitzat pel treball en equip com estratègia prioritària 

per a enfrontar-se a la tasca docent, i millorar-la amb la realització d’activitats de formació com 

a mitja d’innovació eductiva, i participatiu com a principi d’organització. 

Donant suport a aquest col·lectiu, hi ha una infraestructura on la peça clau d’aquest programa 

és la BIBLIOTECA – RACÓ DE LA LECTURA. 

A més a més d’un saló d’actes, que compta amb mitjans audiovisuals. L’IES compta amb una  

dotació de canó, pantalla i connexió a Internet en totes les aules del centre, a les d’ESO i de  

batxillerat, en els laboratoris de Física, de Química i Biologia i Geologia, en el taller de Tecnologia, 

Música i Educació Plàstica i Visual; a les aules especials per als grups de PDC, PR4, FPB. 

 

Enquesta sobre hàbits lectors de l’alumnat, famílies i professorat 
 

Per a poder desenrotllar un projecte sobre foment de la lectura s’ha de partir del coneixement 

dels hàbits o costums de l’alumnat del centre com a lectors/es. Alumnat, en definitiva, receptor 

del disseny del treball. La forma més àgil i objectiva de recollida d’informació és a través d’una 

enquesta. 

Per tal de conèixer els hàbits lectors de les famílies i del professorat també es passarà una 

enquesta. En el cas dels pares aprofitant el lliurament de les notes i en el del professorat, un 

claustre o a través de la COCOPE. 

 
 

2. ANÀLISI DE NECESSITATS EN L’ÀMBIT DE LA LECTURA 

PRÀCTIQUES LECTORES: 
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Entenem que : 

o La lectura és una font d’informació, d’aprenentatge i de plaer. Per tant, llegim de manera 

diferent segons quin siga el nostre objectiu. 

o Llegir no és únicament saber descodificar un text, sinó saber entendre’l. Si no els 

comprenem, els textos acaben per resultar-nos avorrits i la lectura deixa de ser una activitat 

satisfactòria. Per això, el treball sobre la comprensió lectora és bàsic i ineludible en 

qualsevol projecte o pla de foment lector que es vulga fer amb garanties d’èxit. 

o Si la lectura és una font d’informació i d’aprenentatge, això significa que no és una activitat 

exclusivament de caràcter literari i, per consegüent, en un pla de foment de la lectura s’han 

de programar també activitats de lectura relacionades amb les temàtiques de les àrees no 

lingüístiques. 

o Tampoc no s’ha d’associar la lectura als textos que es transmeten en format llibre, ja que 

també es fomenta l’hàbit lector mitjançant els còmics, les revistes –d’informació general o 

específica, de temàtica musical, esportiva, etc.-, els periòdics... i, sobretot, en l’època actual 

no hem d’oblidar mai que es fa molta lectura amb l’ús de suports digitals i Internet, sobretot 

per part del jovent. 

 

Les pràctiques lectores al centre: 
 

La pràctica lectora més generalitzada en tots els nivells i matèries es realitza sobre els continguts 

curriculars del llibre de text i dels materials complementaris (articles de premsa escrita i virtual, 

textos extrets de la bibliografia de la matèria, enunciats de les tasques pràctiques...) i té com a 

finalitat la comprensió i l’assoliment dels continguts. 

És habitual en la pràctica pedagògica de les matèries humanístiques recomanar i/o demanar la 

lectura d’obres originals i/o adaptades que exemplifiquen o aprofundeixen els continguts. En les 

literatures Castellana, Valenciana i Universal i Filosofia del batxillerat, la lectura és exigida des 

del currículum oficial. En les instrumentals: llengua Castellana i Valencià, la lectura de peces 

literàries es recull a les programacions de departament i cada alumne ha d’acreditar la lectura 

de 3 obres en valencià i 3 en castellà per curs en secundària i primer de batxillerat. En 4t d’ESO i 

el batxillerat les lectures exigides són la matèria base del treball acadèmic i la lectura té la finalitat 

de treballar per assolir les competències comunicatives, artístiques i lingüístiques. 

En les matèries cientificotècniques les lectures són suggerides pels departaments didàctics però 

escadusserament es proposa la lectura d’obres completes. La finalitat és la comprensió lectora  

com a base de l’aprenentatge dels continguts. 

L’objectiu de les pràctiques lectores que es duen a termini al centre persegueixen desenvolupar 

la competència lingüística, el tractament de la informació i la competència digital, la 
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competència cultural i artística, la competència per a aprendre a aprendre. Per tant la pràctica 

lectora majoritària bàsicament s’encamina a l’aprenentatge dels continguts. S’observa que els 

objectius s’assolirien millor si hom planificara el foment de la lectura i l’escriptura de manera  

coordinada. 

 
 

Pràctiques escriptores: 

 
D’àmbit acadèmic: 

 
La pràctica escriptora més generalitzada en tots els nivells i matèries és la derivada de la 

dinàmica pedagògica. Això és: l’alumnat s’expressa per escrit en exàmens, exercicis i treballs 

complementaris. 

En determinades ocasions l’escriptura pren un caràcter creatiu i lúdic en les pràctiques 

d’expressió literària de les classes de llengua i literatura. 

Sovint es treballa com a tècnica d’estudi la microhabilitat “resum-esquema” “mapa conceptual” 

que permet sintetitzar la informació essencial dels continguts. 

És freqüent, en els cursos superiors de l’ESO i del Batxillerat, l’aprofitament de les explicacions 

per practicar la microhabilitat de prendre apunts. 

 
D’àmbit lúdic: 

 

És freqüent la convocatòria de concursos de creació literària amb caràcter intern i extern 

(Sambori, amicficcions.cat...). 

L’expressió escrita també s’hauria de fomentar de manera coordinada a la lectura com un  

mètode d’organització del coneixement des de totes les matèries i com un mètode d’expressió 

de la creativitat de productes nous a partir de les lectures realitzades.  

 
 

Èxits i dificultats aconseguits en les pràctiques. 

 
S’ha d’observar que la lectura no es treballa sistemàticament ni en la seua dimensió lúdica, ni 

amb la finalitat de generar hàbits lectors. Hom confia que amb les lectures realitzades l’alumne 

desenvolupe les destreses necessàries de comprensió lectora que li permeten construir-se el 

coneixement, superar els exàmens i realitzar els treballs. És evident que els resultats d’aquesta 

pràctica són clarament millorables. 
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ÈXITS DIFICULTATS 

Increment del vocabulari fonamental i culte. 

Augment de la capacitat de comprensió del 

tema. 

Progrés en la identificació de l’organització 

textual. 

Extracció d’idees, correlacions, valors. 

Vocabulari de partida escàs. 

Dificultats en l’entonació i pausa de períodes 

sintàctics llargs. 

Problemes a l’hora de formalitzar un resum 

coherent. 

Incoherències en l’ús de la persona gramatical. 

Dificultat per a expressar el tema de forma clara. 

Problemes ortogràfics greus per part de 

l’alumnat. 

 

Metodologies en l’ensenyament de la lectura : 
 

La metodologia més habitual apareix explicada més amunt i per millorar-la hem d’entendre que 

hem de ser mediadors i fer de pont entre els llibres i els alumnes i orientar-los en les lectures. 

Guanyar el favor de la lectura s’ha de fer d’una manera coordinada, coherent i conjunta: és a dir, 

amb un pla de foment de la lectura. 

El professorat hauria d’incorporar a la metodologia d’aula les pràctiques de lectura en veu alta i 

controlar el nivell de comprensió lectora de l’aula. 

Les lectures haurien d’anar acompanyades de pràctiques d’aproximació i presentació del text 

proposat, de pràctiques a realitzar durant la lectura (anticipar informació, relacionar-la, 

vocabulari, resum de parts, esquemes, bitàcoles....) i de pràctiques de reelaboració dels 

continguts de la lectura (elaboració de textos nous a partir del llegit: exposició oral, murals, 

còmics, presentacions digitals, àudio, vídeo...). Potser així, consolidaríem hàbits lectors 

necessaris per a la formació integral de les persones. 

 

Recursos materials i humans (biblioteca i recursos) 
 

El centre disposa d’una biblioteca que posa a disposició de l’alumnat els llibres de consulta i les 

obres literàries. Per les circumstàncies actuals aquest espai s’ha convertit en una aula de 1r 

d’ESO, cosa que impossibilita el seu ús com espai comú de lectura i estudi. El curs 2022-2023  

hem habilitat un altre espai més reduït com a RACÓ DE LECTURA, una  minibiblioteca amb sofàs 

on l’alumnat i el professorat té a disposició un lloc confortable on poder llegir. També seria 

convenient tindre a l’abast un carro amb les novetats editorials, clàssics, diversitat de gèneres i 

de matèries per tal de convidar a la lectura en les guàrdies per cobrir absències de professorat i 

els esbarjos. 
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La biblioteca municipal està situada a una distància que permet la visita freqüent. Als 

departaments també hi ha espai suficient per exposar els llibres de totes les assignatures. 

No obstant això hom podria crear les diverses biblioteques d’aula amb aportacions d’obres 

particulars. 

El centre disposa d’aules d’informàtica i d’ordinadors i canons a totes les aules ordinàries que es 

podrien fer servir en el pla per fomentar la lectura en diversos suports, la recerca d’informació i 

l’aprofundiment en les TIC. 

Sens dubte podríem aprofitar aquest recursos que tenim a l’abast: les institucions i les entitats 

públiques i privades (AMPA, editorials, llibreries, mitjans de comunicació). 

 
Formació del professorat; oferta formativa; participació en activitats comunes, per cicles o 

individuals 

El professorat hauria d’interessar-se pels diversos cursos i jornades de foment de la lectura i de 

l’escriptura que des dels CEFIREs es proposen anualment. 

Familiaritzar-se amb els diversos fòrums i plataformes telemàtiques que donen notícia de 

novetats bibliogràfiques i que permeten la col·laboració i intercanvi d’experiències entre els 

participants. 

 
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR AMB EL DESENVOLUPAMENT 

D’AQUEST PLA 

 Impulsar la lectura com a via fonamental d’accés al coneixement per part de l’alumnat. 

 Assolir una millora dels índexs d’alumnat lector, de l’hàbit de lectura i la seua intensitat en 

qualsevol tipus de suport. 

 Implementar mesures que faciliten l’accés a la lectura . 

 Assolir una millora de l'hàbit i la competència lectora. 

 Conscienciar l’alumnat i les famílies de la importància de la lectura com a eina de progrés i 

de cohesió social. 

 Aconseguir que la lectura esdevinga un plaer. 

 
4. PLANIFICACIÓ I TEMPORALITZACIÓ DURANT EL CURS ESCOLAR D’ACTIVITATS QUE S’HAN 

DE REALITZAR AMB LA FINALITAT D’ASSOLIR ELS OBJECTIUS DEL PLA 

 

ANALISI PRÈVIA DE LA SITUACIÓ INICIAL: 
 

ACTUACIONS I ACTIVITATS QUE FEM DES DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS EN RELACIÓ AMB 
EL FOMENT DE LA LECTURA. 
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FEM HABITUALMENT: 

 
AMB EL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT: 

 

1. Estem atents a l’oferta de materials formatius i novetats editorials que es debaten en 
reunió de departament i es tenen en compte per treballar les lectures a l’aula. 

2. Elaborem un llistat de llibres de lectura obligada per nivells. També de lectures 
voluntàries puntuables i d’altres recomanades per al temps d’oci i de vacances. 

3. Organitzem habitualment activitats d’animació lectora al centre: Contacontes; 
projecció de pel·lícules o audiovisuals relacionats amb les lectures; assistim a 
representacions teatrals de les lectures... 

4. Alguns professors assisteixen a les jornades d’animació lectora que es realitzen als 
centres de formació del professorat. 

 

AMB L’ALUMNAT: 
 

1. Els oferim obres de lectura obligatòria i de lectura voluntària per avaluació i 
per nivells. 

2. Participem en activitats relacionades amb la lectura d’obres o de fragments d’obres 

del món clàssic, de la literatura universal o de la literatura juvenil: acompanyament 

musical d’un conte, col·laboració en recitals de poesia, reinterpretació teatral 

d’alguna obra llegida, aprofitament de la lectura a través de les TIC, enregistrament 

digital d’algun aspecte derivat de la lectura d’obres proposades... 

3. Llegim col·lectivament de textos en relació a efemèrides. 
 

AMB LES FAMÍLIES: 

 
1. Ressaltem la importància de la lectura a les reunions de tutoria ambles famílies. 
2. Recomanem que facen ús de la Biblioteca del Centre i de la Biblioteca Municipal 

per tal d’optimitzar recursos en la lectura. 

3. Impliquem l’AMPA a participar en tallers o activitats formatives. 
 

AMB EL CENTRE: 
 

1. Incloem activitats d’animació i de comprensió lectora a les programacions. 
 

AMB LES INSTAL·LACIONS (Biblioteca, saló d’actes, aula d’informàtica...) 

 

1. Aprofitem les instal·lacions que són adequades, com el Racó de lectura o el saló 
d’actes, per portar endavant moltes de les  activitats del Pla Lector com les 
sessions dels Club de lectura o les tertúlies amb autors i autores de les lectures 
fetes al llarg del curs. 

2. Aprofitem també les instal·lacions a l’aire lliure (pati, porxos, jardins) per fer 
animacions lectores. 

3. Aprofitem els recursos per portar endavant activitats    relacionades amb les TIC. 
 

AMB L’ENTORN: 
 

1. Participem en l’oferta cultural i educativa que programa l’Ajuntament i les associacions 
culturals. 
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FAREM (PROPOSTES DE MILLORA): 

AMB EL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT: 

 
1. Establir un llistat de les obres que per la seua qualitat literària, interès educatiu, 

simbolisme cultural haurien d’ajudar a completar el currículum de l’alumnat que  
estudia al centre. 

2. Realitzar una revisió anual de l’aprofitament de les lectures així com de la implicació del 
departament en el Pla Lector de Centre. 

3. Hauríem d’organitzar, en el marc del programa de formació en centres, jornades 
d’animació lectora; de didàctica de la lectura i l’escriptura en què participara el claustre 
per tal de millorar la formació del professorat en aspectes tècnics del foment de la 
lectura. 

4. Hauríem de coordinar-nos interdepartamentalment en la confecció d’activitats: lectures 
transversals, concursos, celebracions d’efemèrides. 

 

AMB L’ALUMNAT: 
 

1. Involucrar l’alumnat en la confecció de propostes de lectura. Valoració individual de 
l’interès, l’aprenentatge, la dificultat/facilitat de lèxic i comprensió, que els ha produït la 
seua lectura i també la recomanació que en fan. Els llibres que no han aconseguit arribar 
al lector són reemplaçats cada any per altres de nous. Hi ha, per tant, una renovació 
anual de les llistes, i, sempre, des de l’òptica del lector, des dels pressupòsits de les 
teories de la recepció literària. 

2. Animar l’alumnat a participar en totes les activitats programades al voltant de la lectura, 
així com en el procés creador de textos literaris. 

 
AMB LES FAMÍLIES: 

 

1. Involucrar les famílies en els plans de lectura. 
2. Planejar campanyes publicitàries de les lectures amb la participació activa de les 

famílies. 
 

AMB EL CENTRE: 
 

1. Organitzar actes al voltant de la lectura que impliquen tot el centre: una fira del llibre 
on els alumnes intercanvien llibres o còmics, tertúlies literàries, concursos d’eslògans 
sobre el profit de la lectura... 

2. Celebrar el Dia Internacional del Llibre (23 d’abril) i el Dia Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil (2 d’abril). 

3. Programar lectures col·lectives o recitals de poesia a la Setmana Cultural, Dia de la 
Dona o Dia de la Pau. 

4. Convidar autors relacionats amb les lectures proposades. 
 

AMB LES INSTAL·LACIONS (Biblioteca, saló d’actes, aula d’informàtica...) 
 

1. Reivindicar la creació de l’aula de biblioteca i del saló d’actes on poder fer recitals, 
obres de teatre, conferències i visites d’autors que incentiven l’interés per les obres 
de literatura. 

2. Aconseguir més ordinadors, tauletes o suports electrònics per accedir a materials 
digitals. 
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AMB L’ENTORN: 

 

1. Organitzar visites guiades a la Biblioteca Municipal així com també a les biblioteques 
més significatives del País. 

2. Organitzar visites anuals a la Fira del Llibre de València i a la Biblioteca Valenciana per 

tal de participar a les diferents activitats programades 

3. Comunicar les llistes de lectures al final del curs anterior a la Biblioteca Municipal 
perquè les incorpore al servei de préstec. 

4. Aprofitar els mitjans d’informació per difondre els treball realitzats al voltant de les 
lectures. 

5. Coordinar amb els centres educatius i els recursos municipals la vinguda de 
companyies que representen obres de lecturaescolar. 

6. Acollir-se a les ofertes culturals que fan les diverses institucions(locals, autonòmiques 
i estatals) al voltant dels llibres i la lectura. 
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Vistes i analitzades les actuacions i activitats que es fan en relació amb el foment de la lectura 
es plantegen una planificació i temporització durant el curs escolar d’activitats que s’han de 
realitzar amb la finalitat d’assolir els objectius del pla. 

a. Amb l’alumnat 

 

PLANIFICACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS 
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(*) es confecciona una cistella o caixa amb llibres per usar-la a les guàrdies, amb l’alumnat de 
l’Aula de convivència o a les tutories. Els llibres seran adients per a l’ocasió (poesia, contes, relats 
breus, còmics...) i en diferents llengües (anglès, castellà, francès, valencià...). Es pot establir, 
mensualment, una llista dels llibres més llegits o millor valorats. També es podria obrir una fitxa 
per a cada alumne amb la relació de llibres que llegeix. Sempre tractant de fomentar la lectura 
pel plaer de llegir. 

 
 

b) Amb les famílies 

 
   Jornades de portes obertes: acostament al món del llibre i la lectura 

   A les reunions de tutories se’ls ofereix informació sobre el Pla lector i sobre l’ús de la 

Biblioteca Municipal. 

   Xerrades sobre l’hàbit lector per a mares i pares impartides per especialistes o professorat 

   Fer-los arribar lectures recomanades a través d’un butlletí específic sobre lectura, a través 

de la revista del Centre o del Blog de l’Institut (o d’un Blog dedicat a la lectura i obert a la 

participació de les famílies). 

Participació en el llibre viatger (llibre de lectura de l’institut a casa) 

   Participació en l’intercanvi de llibres i fireta a principi de curs, Mercat d’intercanvi, Dia del llibre, etc. 

 

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL 1r ESO (DEPARTAMENT DE VALENCIÀ, CASTELLÀ I CIÈNCIES SOCIALS) 

Es llegiran com a mínim dos llibres per avaluació en cadascuna de les llengües implicades a l’àmbit. 

 Primera Avaluació:  
JOAN EL CENDRÓS, Carles Alberola, Bromera / LA MOSCA, ASSETJAMENT A LES AULES,  

Gemma Pasqual, Perifèric edicions / WONDER, R.J.Palacio, La Campana editorial. 

LAS BRUJAS, Roald Dahl, Alfaguara. 

Segona Avaluació:  
HISTÒRIES DE POR, Angela Sommer-Bodenburg, Bromera / LA FALLERA CALAVERA, Enric Aguilar,  

Sembra llibres / UNA DE ZOMBIS, Patrícia Martí, Estrella Polar, Grup 62. 

MITOS GRIEGOS. Colección Cucaña. Vicens Vives.  

 
Tercera Avaluació:  
CLÀUDIA I L’ESPERIT DE LA MUNTANYA, Maria Josep Picó, Andana / LA MUNTANYA, Laia Asso, Sembra Llibres 
CUANDO HITLER ROBÓ EL CONEJO ROSA. Judith Kerr. Santillana/ Alfaguara. 

 
 

A més de les obres de lectura obligatòria, la lectura es considera essencial en el desenvolupament de l’Àmbit,  
per la qual cosa constitueix un corpus obert que s’anirà completant en funció de les qualitats i necessitats de 
cadascun dels grups d’alumnat. 

Activitats d’aula: lectures curriculars per al curs 2020-2021 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
1º E.S.O. 
• Según programación del Ámbito 

 
 

2º E.S.O. 

• La hija de la noche, Laura Gallego. Edebé (Periscopio)  

• El perro de los Baskerville, Arthur Conan Doyle. Adaptación de J. Lorman, Teide Colección Dual.  

• Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Enrique Jardiel Poncela. Aula de literatura, Vicens Vives  

 

3º E.S.O. 

• Caperucita en Manhattan. Carmen Martín Gaite. Ed Siruela. Colección escolar de literatura  

• Lazarillo de Tormes, (adaptación de Vicente Muñoz Puelles). El Árbol de los Clásicos. Oxford.  

• Hamlet, W.Shakespeare (adaptación de Vicente Muñoz Puelles). El Árbol de los Clásicos. Oxford.  

 

4º E.S.O. 

• Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson, Alianza editorial. • Grandes Esperanzas, Charles 

Dickens, adaptación de J. M. Pérez Zúñiga, Cucaña Juvenil, Vicens Vives.  

• Los cachorros, Mario Vargas Llosa, Cátedra 

• Las bicicletas son para el verano,Fernando Fernán Gómez.Vicens Vives.  
 
 

1º BACHILLER: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

• La Celestina, Fernando de Rojas. Adaptación de Eduardo Alonso. Clásicos Adaptados. Vicens Vives  

• El Quijote, Miguel de Cervantes. Clásicos Adaptados. Vicens Vives.  

• La vida es sueño, Calderón de la Barca. Clásicos Hispánicos. Vicens Vives  
 
 

2º BACHILLER 

• Entre visillos, Carmen Martín Gaite 

• Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo 

• Antología, Federico García Lorca 
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DEPARTAMENT DE VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA. 

1r ESO 
• Segons la programació de l’Àmbit. 

 
2n ESO 

1. Marina, de Gemma Pasqual, editorial Perifèric. / L’infinit a les teues mans, Enric Senabre, Bromera. 

2. El triangle rosa, de Silvestre Vilaplana, Bromera. 

3. El diari d’Anna Frank, Frances Goodrich i Albert Hackett, Bromera (teatre) / Projecte Meitner Robert  

Marc Friedman Bromera teatre. 

 
3r ESO 

1.Abril no és un mes, Rosa Sanchis, Tàndem edicions / No hi havia a València, Mercè Climent / Diari vermell  

de la Carlota, Gemma Lienas / Jo sóc així i això no és un problema, Fani Grande. 

2. @Rita_trobador, Joan Nave, Bromera / Joanot, Joan Nave, Bromera 

3. L’amic retrobat, Fred Uhlman, labutxaca. ed 62 / Ara que estem que junts Roc Casagran, labutxaca, grup 62 

 
3R PDC 

1. EL DIA DELS INFLUENCERS VIVENTS, Loopi Teller Studio, Bromera / LLEGENDES URBANES I NARRACIONS 

SUBURBIALS (CONTES DE CEMENTIRIS I CONTES PRODIGIOSOS), Bienve Moya Doménec, Ed. Marfil. 

2. FINIS MUNDI, Laura Gallego, SM / CAPERUCITA EN MANHATTAN Carmen Martín Gaite Ed. Siruela. 

3. ANATOMIA D’UN ASSASSINAT, Gemma Pasqual, Perifèric edicions / L’ASSASSINAT DEL PROFE DE MATES Jordi 

Sierra i Fabra, Barcanova / FELIP MARLOW I LA BANDA DELS BARRACONS Lluís Miret, Ed. Tabarca. 

 

4T ESO 

1. LA MESTRA, Víctor Labrado, Bromera/ MATAREN EL VERD, Carme Miquel, Ed.96  

2. VIOLETA I EL LLOP, Mónica Richart, Bromera / LA DONA INVISIBLE Mónica Richart, Ed. del Bullent. 

3. I TU, SOLS TU Isabel Canet Ferrer, Sembra llibres / TOTES LES CANÇONS EM PARLEN DE TU, Xavi Sarrià,  

Sembra Llibres. 

1r Batxillerat 

1. Les cendres del cavaller, de Silvestre Vilaplana, Ed. Bromera  

2. Gràcies per la propina, de Ferran Torrent, Bromera  

3. La melodia del desig, de Ferran Garcia Oliver, Bromera 

1r Batxillerat (Literatura Universal) 

Odissea Homer 

Èdip rei  Sòfocles / Electra, Sòfocles 
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La filla del rei d’Hongria (anònima) 

Divina comèdia Dante Alighieri 

Decameron Giovanni Boccaccio 

Frankenstein Mary Shelley 

La Metamorfosi Frank Kafka 

La casa de Mango Street Sandra Cisneros 

La Malinche  Laura Esquivel 

Nada Carmen Laforet 

 
2n Batxillerat 

 

RODOREDA, M. La plaça del Diamant 

FUSTER, J. Diccionari per a ociosos 

Vicent ANDRÉS ESTELLÉS. Llibre de meravelles 

SIRERA, R. El verí del teatre. 

 

ACTIVITATS FOMENT DE LA LECTURA DEPARTAMENT DE VALENCIÀ 

1. Club de lectura 

2. Trobades amb autors 

a. Isidre Crespo. Trobada amb l’investigador i autor de De Viva Veu. Joan Fuster, Ed.Afers per a 2n de 

Batxillerat. 

b. Mónica Richart, autora dels llibres de lectura a 4t d’ESO, Violeta i el llop, Ed. Bromera i La dona 

invisible, Edicions del Bullent. 

c. Maria Josep Picó, autora del llibre de lectura de 1r d’ESO Clàudia i l’esperit de la muntanya. 

d. Rosa Sanchis Caudet, autora de Abril no és un mes, de l’editorial Tàndem, lectura de 3r d’ESO. 

3. Rutes literàries. 

4. Scape rooms i gimcanes literàries. 

5. Quiosc literari. 

6. Constel·lacions literàries. 

7. Booktràilers. 

8. Diaris de lectura i passaports lectors. 

9. Visita cases d’autors: Joan Fuster, Lluís Guarner. 

10. Exposicions itinerants: «Joan Fuster, una vida il·lustrada» (AVL), “Primavera Musical. La música valenciana 

reviscola” (UA). 

11. Interacció literària amb altres centres de la comarca. 
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Departament de Francés 

 
Durant el curs 2020/2021 treballarem la lectura als grups d’ESO i Batxillerat de la matèria de Francés. 
Considerem que la lectura pot enriquir molt l’aprenentatge d’una llengua ja que es treballen la Comprensió 
Escrita, la Comprensió Oral, l’Expressió Escrita i l’Expressió Oral. 

 

A 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat es treballarà a l’aula 1h a la setmana. Al llarg del curs llegirem diferents llibres 
i/o fragments. La idea és motivar l’alumnat a llegir en francés. Pel que fa als grups de 1r, 2n i 3r d’ESO treballarem 
fragments de llibres, ja que amb aquests grups tenim menys hores setmanals. 

 

D’altra banda, plantegem la possibilitat de crear un club lector dirigit als grups de 1r, 2n, i 3r d’ESO, ja que, com 
hem assenyalat abans, amb aquests grups tenim menys hores de classe a la setmana. La idea es treballar 
diferents lectures de manera voluntària durant el curs. 

 

Entre les lectures que hem triat es troben les següents, tot i que podrien variar els textos a treballar segons els 
exemplars disponibles al departament, així com els que hem sol·licitat al centre enguany: 

 

-Eńigmes à tous les étages, Tome 1 - Paul Marti 

-Eńigmes a tous les étages (Tome 2) - Paul Martin 

-35 kilos d’espoir - Anna Gavalda 

-Le Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry 

-Harry Potter à l’école des sorciers - J.K.Rowling 

-Le grand livre de la France: 12 cartes thématiques pour voir la France autrement - Estelle Vidard 

-La grammaire est une chanson douce - Erik Orsenna 

-Le trésor - Adriana Ramir ́ez 

-Astérix le Gaulois - René Goscinny, Albert Uderzo 

-Dans le jardin des mots - Jacqueline de Romilly 
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5. RECURSOS MATERIALS, HUMANS I ORGANITZATIUS PER A LA CONSECUCIÓ 

D’AQUEST PLA. 

 
  Disposar d’un Pla dinamitzador de la biblioteca. 

  Disposar de diccionaris a cada aula. 

   Disposar de cistelles de lectura per a les guàrdies. 

   Implicació de tot el claustre de professorat, alumnat i famílies. 

   Col·laboració de l’AMPA: suport logístic i econòmic en l’intercanvi i compra de llibres de lectura 

del centre. 

 
6. AVALUACIÓ DE RESULTATS 

 
Avaluació comprensió lectora, partint de la prova diagnòstica de principi de curs es tornarà 

a avaluar a final per veure els avanços. 

Avaluació hàbits lectors, es passarà una enquesta sobre hàbits lectors a principi i final de 

curs per a avaluar si ha hagut o no augment de lectures en l’alumnat. 

   Avaluació del Pla Lector del centre, es revisaran les activitats proposades: possibles millores. 

Es reflexionarà sobre les activitats que no s’han dut a terme o no han donat el resultat  

esperat. 
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ENQUESTA HÀBITS LECTORS ALUMNAT 
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Carretera Quartell, s/n 46511 Benifairó de les Valls telèfon: 962617715 e-mail: 46020273@gva.es 

 
ENQUESTA SOBRE HÀBITS LECTORS 2020-2021 

 
Amb la finalitat de conèixer els vostres costums i opinions al respecte, realitzem aquesta 
enquesta. Les respostes són confidencials i anònimes. Per favor, empleneu-la amb atenció. 
Moltes gràcies per la col·laboració. 

 

Indica quin nivell educatiu curses: 
 1r ESO 2n ESO 3r ESO 3r 

PMAR 4t ESO 
1r BATX. 2n BATX. FPB 1 FPB 2 

 
PR4 

 

1. Quan lliges, gaudeixes amb la lectura o la consideres una activitat no plaent? 

M’ho passe bé No em plau llegir 

2. Sense considerar els llibres de text, sols realitzar diàriament alguna lectura? 
 Sí No 

3. Quants llibres has llegit en els mesos de vacances de l’estiu? 
1 2 3 4 5 6 Més de 6 

4. El curs anterior vares llegir algun llibre per iniciativa pròpia o solament els que solen posar 
com a lectura obligatòria en algunes assignatures? 

 Pròpia iniciativa Lectura obligatòria 
5. Has llegit alguna vegada un llibre de poesia voluntàriament? 

 Sí No 
6. En quina assignatura el professorat solen suggerir o manar lectures? (Indica les assignatures) 

 

 

 

7. Quants llibres vas llegir durant l’últim curs escolar? 
1 2 3 4 5 6 Més de 6 

8. Qui t’orienta a l’hora de triar els llibres de lectura voluntaris? 
 Professors Pares o familiars Amics o companys de classe 
 Crítics Publicitat 

9. Sols llegir periòdics o revistes habitualment? 
 Si No 

10. Si lliges premsa habitualment, indica de quin tipus: 
 D’informació general 
 Especialitzada (marca per orde de preferència de l’1 al 5) 

 Deportiva 
 Científica 
 Literària 
 Del cor 
 Altres (indica la temàtica):    
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11. Sols llegir habitualment còmics? 

 Sí No 
12. Quin lloc ocupa la lectura entre les activitats que realitzes en el teu temps lliure? 

 Entre les primeres Entre les últimes 
13. Si comparem les hores que dediques a la lectura amb les que veus la televisió, en quina 

proporció les situaries? 
Per una hora de lectura ------------------ > hores de televisió 

14. Creus que influeix l’hàbit de lectura en el teu rendiment acadèmic? 
 Sí No 

15. Creus que l’escola o l’institut han despertat en tu l’interés per la lectura? 
 Sí No 

16. Consideraries útil que l’institut programara una sèrie d’activitats amb l’objecte de despertar 
en tu l’interés per la lectura? 

 Sí No 
Indica alguna activitat que cregues positiva: 

 

 

 

17. Acudeixes a la biblioteca municipal per a llegir o traure en préstec algun llibre de lectura? 
 Sí No 

18. Amb quina freqüència acudeixes a les biblioteques locals? 

 Diàriament Setmanalment Mensualment 
 Casi mai Mai 

19. Utilitzaries la biblioteca de l’institut si hi haguera? 
 Si No 

20. Quants llibres compreu en casa tu o els teus familiars amb destí la biblioteca personal o 
familiar, cada any? (Indica el nombre) 

 

21. Quants llibres de lectura (no de consulta) estimes que tens en la teua biblioteca familiar? 
(Indica el nombre): 

 

De quin tema, fonamentalment? 
 Narrativa (novel·la o conte) 
 Poesia 
 Teatre 
 Assaig 
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BUIDAT ENQUESTA HÀBITS LECTORS ALUMNAT 
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IES "LA VALL DE SEGÓ" BUIDAT ENQUESTA HÀBITS DE 
LECTURA ALUMNAT 

MOSTRA DE L’ENQUESTA 

  
 

1. Quan lliges, disfrutes amb la lectura o la consideres una activitat no 
plaent? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

GAUDISC         

NO GAUDISC         

 

2. Sense considerar els llibres de text, sols realitzar diàriament alguna 
lectura? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
3. Quants llibres has llegit en els mesos de vacances de l’estiu? 

CURS 
2020/202 
1 

 
 

 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ning.         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Més         

Alumnes matriculats 

Alumnes enquestats 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº %  

Nº 
% Nº % 
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4.  El curs anterior vas llegir algun llibre per pròpia iniciativa o solament els que 
solen posar com a lectura obligatòria? 

  
 

5. Has llegit alguna vegada un llibre de poesia voluntàriament? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SÍ         

NO         

 
6. En quina assignatura el professorat sol suggerir o manar lectures? 

(Indica les assignatures) 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Valencià         

Castellà         

Ciències Socials         

Anglés         

Ética         

Matemàtiques         

Llatí         

Atenció Educativa         

Francés         

Biologia         

Música         

Ciències Naturals         

Filosofia         

P.Terapèutica         

Història         

Tecnologia         

Ed. Plàstica         

Ed. Física         

Física i Química         

Altres...         

Pròpia Iniciativa 

Lectura Obligatòria 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
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7. Quants llibres vas llegir durant l’últim curs escolar? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cap         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Más         

 
8. Per qui et sents orientat/da a l’hora de triar els llibres de lectura voluntaris? 

 

 
9. Sols llegir periòdics o revistes habitualment? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
10. Si lliges premsa habitualment, indica de quin tipus: 

  

D’informació general 

Esportiva 

Científica 

De literatura 

Del cor 

Altres 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
        

        

        

        

        

        

 

Professorat 

Pares/mares 

Amics/amigues 

Crítica 

Per la publicitat 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
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11. Sols llegir habitualment còmics? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
12. Quin lloc ocupa la lectura entre les activitats que realitzes en el teu temps 

lliure? 

  
 

13. Si comparem les hores que dediques a la lectura amb les que veus la 
televisió, en quina proporció les situaries? 

 

 

14. Creus que influeix l’hàbit de lectura en el teu rendiment acadèmic? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 

 
15. Creus que l’escola o l’institut han despertat en tu l’interès per la lectura? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

Entre les primeres 

Entre les últimes 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
        

        

 

Hora de lectura 

Hores de televisió 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
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16. Consideraries útil que l’institut programara una sèrie d’activitats amb l’objecte 
de despertar en tu l’interès per la lectura? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
Recomanacions 
dels alumnes a 
partir 
d’enquestes 
anteriors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Acudeixes a la biblioteca municipal per a llegir o traure en préstec algun llibre de lectura? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
18. Amb quina freqüència acudeixes a les biblioteques locals? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

N 
º 

% Nº % Nº % Nº % 

Diària         

Setman.         

Mensual         

quasi 
mai 

        

Mai         

Més lectures i menys anàlisis lingüístics 

Informar de novetats editorials 

Que els llibres de lectura es pugen escollir dels d’una llista 

Llegir en classe 

Que l’IES tinga biblioteca i també biblioteques d’aula 

Lectura lliure, cada alumne tria el seu llibre 

Treballs en grup 

Conta-contes a l’IES 

Fira de llibres a l’IES 

Concursos literaris 

Visitar la biblioteca municipal 

Crear foros de comentari de llibres fora d’horari escolar 

Començar per la lectura de còmics 

Taller de lectura 

Que ens visiten escriptors/es 

Representar una obra de teatre 

Visitar fira de llibres 

Pujar nota amb lectures lliures 
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19. Utilitzes la biblioteca de l’institut? 
 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
20. Quants llibres compreu en casa tu o els teus familiars amb destí la biblioteca 

personal o familiar, cada any? (Indica el nombre) 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

> 5         

> 10         

> 20         

> 30         

> 40         

 
21. Quin tipus de llibres de lectura (no de consulta) estimes que tens en la teua biblioteca 

familiar? 

  

Narrativa 

Poesia 

Teatre 

Assaig 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
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ENQUESTA HÀBITS LECTORS FAMÍLIA 
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Carretera Quartell, s/n 46511 Benifairó de les Valls telèfon: 962617715 e-mail: 

46020273@gva.es 
 

ENQUESTA HÀBITS LECTORS PARES/MARES/FAMÍLIES 

 
Aquesta enquesta és anònima, per tant no ha de posar el seu nom. La informació obtinguda de 
la mateixa serà utilitzada per a l’elaboració del Pla de Foment de Lectura de l’IES. 

 
Indique el grup del seu fill/a:           
Indique el seu sexe: 

Home Dona 
Indique la seua edat: 

 

Menys de 35 anys Entre 35 i 45 anys Entre 45 i 55 anys Més de 55 anys 
 

1. Li agrada llegir? 

Molt 

 
Regular Quasi res Res No sap no contesta 

2. Quanta llibres té en casa? 
Menys de 5  Entre 5 i 20 Entre 20 i 50 Entre 50 i 100 
Més de 100 No sap no contesta 

3. Els llibres que llig, generalment… 
Els compra Li’ls regalen Solen ser prestats 

Els pren de la biblioteca No sap no contesta 
 

4. Sol freqüentar la biblioteca pública? 
Molt a sovint De vegades Quasi mai 

 

Mai 
 

No sap no contesta 

5.   Normalment acaba els llibres que comença a llegir? 
Sempre Quasi sempre De vegades 

 

Mai 
 

No sap no contesta 
6. Quants llibres va llegir l’any passat?   

0 1 2 3 4 5 Més de 6 
7. Quina quantitat de temps dedica a la lectura diàriament? 

Menys d’1 hora Més d’1 hora De 2 a 3 hores No sap no contesta 

8. A l’hora de llegir, per quin d’aquests tipus de llibres s’interessa? 

Densos i profunds Textos de fàcil i ràpida lectura 
Ambdós tipus No sap no contesta 

9. A l’hora de llegir, quin tipus d’autor prefereix? 
Espanyol Estranger Em resulta indiferent No sap no contesta 

10. Parla amb algú dels llibres que llig? 

Sempre Quasi sempre A voltes Mai No sap no contesta 

11. Quin factor l’influeix més a l’hora de comprar un llibre? 
 Les crítiques publicades al respecte 
 Les opinions transmeses pels amics. 
 Els textos de les solapes dels llibres 
 Altres factors 
 No sap no contesta 

12. En quin període de l’any sol llegir? 
 Durant tot l’any Caps de setmana Vacances No sap no contesta 

mailto:46020273@gva.es


Pla per al foment de la lectura IES LA VALL DE SEGÓ 

30 

 

 

 
 
 

ANNEX IV 
 
 
 

BUIDAT ENQUESTA HÀBITS LECTORS PARES/MARES 
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IES "LA VALL DE SEGÓ" BUIDAT ENQUESTA HÀBITS DE 
LECTURA PARES 

CURS 
2020/2021 

 
 

 

MOSTRA DE L’ENQUESTA 
 

 ESO BATX. CICLES PQPI 

Nº Nº Nº Nº 
% 
pare 
s 

% 
mare 
s 

% 
pare 
s 

% 
mare 
s 

% 
pare 
s 

% 
mar 
es 

% 
pare 
s 

% 
mare 
s 

Sexe enquestats         

 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Pares enquestats     

 
Edat dels enquestats 

 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Menys de 35 anys         

Entre 35 i 45 anys         

Entre 45 i 55 anys         

Més de 55 anys         

 

4. Li agrada llegir? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Molt         

Regular         

Quasi res         

Gens         

No sap no 
contesta 

        

 

5. Quants llibres té en casa? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Menys de 5         

Entre 5 i 20         

Entre 20 i 50         

Entre 50 i 100         

Més de 100         

No sap /no 
contesta 
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3. Els llibres que llig, generalment ... 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Els compra         

Li’ls regalen         

Solen ser prestats         

Els pren de la biblioteca         

No sap/no contesta         

 

4. Sol freqüentar la biblioteca pública? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Molt a sovint         

De vegades         

Quasi mai         

Mai         

No sap/no 
contesta 

        

 

5. Normalment acaba els llibres que comença a llegir? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sempre         

Quasi sempre         

De vegades         

Mai         

No sap no 
contesta 

        

 

6.Quants llibres va llegir l’any passat? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cap.         

1         

2         

3         

4         

5         

Més de 6         
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7. Quina quantitat de temps dedica a la lectura diàriament? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Menys d’1 hora         

Més d’1 hora         

De 2 a 3 hores         

No sap/no 
contesta 

        

 

8. A l’hora de llegir, per quin d’aquests tipus de llibress’interessa? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Densos i profunds         

Textos de fàcil i ràpida 
lectura 

        

Ambdós tipus         

No sap/no contesta         

 

9. A l’hora de llegir, quin tipus d’autor prefereix? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Espanyol         

Estranger         

Em resulta indiferent         

No sap/no contesta         

 

10. Parla amb algú dels llibres que llig? 
 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sempre         

Quasi sempre         

De vegades         

Mai         

No sap/no 
contesta 
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11. Quin factor l’influeix més a l’hora de comprar un llibre? 
 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Les crítiques publicades al 
respecte 

        

Les opinions transmeses per 
amistats 

        

Els textos de les solapes dels llibres         

Altres factors         

No sap no contesta         

 

12. En quin període de l’any sol llegir? 
 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Durant tot l’any         

Caps de 
setmana 

        

Vacances         

No sap/no 
contesta 
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ENQUESTA HÀBITS LECTORS PROFESSORAT 
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Carretera Quartell, s/n 46511 Benifairó de les Valls telèfon: 962617715 e-mail: 
46020273@gva.es 

 
ENQUESTA HÀBITS LECTORS PROFESSORAT 

Aquesta enquesta és anònima, per tant no ha de posar el seu nom. La informació obtinguda de 
la mateixa serà utilitzada per a l’elaboració del Pla de Foment de Lectura de l’IES. 

 

Indique el seu sexe: 

Indique la seua edat: 

 
Home Dona 

 

Menys de 35 anys Entre 35 i 45 anys Entre 45 i 55 anys Més de 55 anys 
 

1. Li agrada llegir? 

 Molt Regular Quasi res Res No sap no contesta 

2. Quanta llibres té en casa? 
 Menys de 5  Entre 5 i 20  Entre 20 i 50 Entre 50 i 100 

Més de 100 No sap no contesta 

3. Els llibres que llig, generalment… 
 Els compra Li’ls regalen Solen ser prestats 
 Els pren de la biblioteca No sap no contesta 

4. Sol freqüentar la biblioteca pública? 
 Molt a sovint A voltes Quasi mai 

5. Normalment acaba els llibres que comença a llegir? 

Mai No sap no contesta 

 

 Sempre Quasi sempre De vegades   Mai No sap no contesta 

6. Quants llibres va llegir l’any passat? 

0 1 2 3 4 5 Més de 6 
7. Quina quantitat de temps dedica a la lectura diàriament? 

 Menys d’1 hora Més d’1 hora De 2 a 3 hores No sap no contesta 
8. A l’hora de llegir, per quin d’aquests tipus de llibres s’interessa? 

 Densos i profunds Textos de fàcil i ràpida lectura 
Ambdós tipus  No sap no contesta 

9. A l’hora de llegir, quin tipus d’autor prefereix? 
 Espanyol Estranger Em resulta indiferent No sap no contesta 

10. Parla amb algú dels llibres que llig? 

Sempre Quasi sempre De vegades Mai No sap no contesta 

11. Quin factor l’influeix més a l’hora de comprar un llibre? 
 Les crítiques publicades al respecte 
 Les opinions transmeses pels amics. 
 Els textos de les solapes dels llibres 
 Altres factors 
 No sap no contesta 

12. En quin període de l’any sol llegir? 
 Durant tot l’any Caps de setmana Vacances No sap no contesta 

13. Utilitza algun recurs (que no siga el llibre de text) per a fomentar la lectura? Anote’ls: 
 

mailto:46020273@gva.es
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ANNEX VI 
 

 
BUIDAT ENQUESTA HÀBITS LECTORS PROFESSORAT 
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IES "LA VALL DE 
SEGÓ" 

BUIDATS ENQUESTA HÀBITS DE LECTURA 
DEL PROFESSORAT 

CURS 
2020/2021 

 

 

MOSTRA DE L’ENQUESTA 
 Nº 

% 
HOMES 

% 
DONES 

Sexe enquestats   

 
TOTAL 

Professorat enquestat  

 
Edat dels enquestats 

 PROFESSORAT 

Nº % 

Menys de 35 anys   

Entre 35 i 45 anys   

Entre 45 i 55 anys   

Més de 55 anys   

 

1. Li agrada llegir? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Molt   

Regular   

Quasi res   

Res   

No sap no contesta   

 

2. Quants llibres té en casa? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Menys de 5   

Entre 5 i 20   

Entre 20 i 50   

Entre 50 i 100   

Més de 100   

No sap /no contesta   

 

3. Els llibres que llig, generalment ... 
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 Nº % 

Els compra   

Li’ls regalen   

Solen ser prestats   

Els pren de la biblioteca   

No sap/no contesta   

 

4. Sol freqüentar la biblioteca pública? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Molt a sovint   

De vegades   

Quasi mai   

Mai   

No sap/no contesta   

 

5. Normalment acaba els llibres que comença a llegir? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Sempre   

Quasi sempre   

De vegades   

Mai   

No sap no contesta   

 

6. Quants llibres va llegir l’any passat? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Cap.   

1   

2   

3   

4   

5   

Més de 6   

 

7. Quina quantitat de temps dedica a la lectura diàriament? 
 

% Nº 

PROFESSORAT 
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Menys d’1 hora   

Més d’1 hora   

De 2 a 3 hores   

No sap/no contesta   

 

8. A l’hora de llegir, per quin d’aquests tipus de llibres s’interessa? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Densos i profunds   

Textos de fàcil i ràpida 
lectura 

  

Ambdós tipus   

No sap/no contesta   

 

9. A l’hora de llegir, quin tipus d’autor prefereix? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Espanyol   

Estranger   

Em resulta indiferent   

No sap/no contesta   

 

10. Parla amb algú dels llibres que llig? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Sempre   

Quasi sempre   

De vegades   

Mai   

No sap/no contesta   

 

11. Quin factor l’influeix més a l’hora de comprar un llibre? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Les crítiques publicades al respecte   

Les opinions transmeses per amistats   

Els textos de les solapes dels llibres   
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12. En quin període de l’any sol llegir? 
 

 
   

PROFESSORAT  

Nº % 
 

   

Durant tot l’any     

Caps de setmana     

Vacances     
  

 
  

No sap/no contesta  

 

13. Utilitza alguns recurs (que no siga el llibre de text) per a fomentar la lectura? 
Anote’ls. 

 
 

 

Internet 

Llibre electrònic 

Ordinador 

 
 
 

 
Assistència al teatr 

 
 
 
 

Llibres de lectura (obligatoris i voluntaris) 

Articles premsa- 

revistes 
Presentacions fetes pel professor/a 

e 

Consulta de blocs de la matèria 

 

 
Altres factors 

No sap no contesta 



Pla per al foment de la lectura IES LA VALL DE SEGÓ 

43 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEX VII 

ENQUESTA DEPARTAMENTS 
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ANÀLISI PRÈVIA DE LA SITUACIÓ INICIAL 

DEPARTAMENT:    

 

FEM HABITUALMENT 

 
AMB EL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT: 

 
 
 
 
 
AMB L’ALUMNAT: 

 
 
 
 
 
AMB LES FAMÍLIES: 

ACTUACIONS I ACTIVITATS QUE FEM EN RELACIÓ AMB EL FOMENT DE LA LECTURA 
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AMB EL CENTRE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMB LES INSTAL·LACIONS (biblioteca, saló d’actes, aula d’informàtica,...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMB L’ENTORN: 
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FAREM (PROPOSTES DE MILLORA) 

 
AMB EL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMB L’ALUMNAT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMB LES FAMÍLIES: 
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AMB EL CENTRE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMB LES INSTAL·LACIONS (BIBLIOTECA, SALÓ D’ACTES, AULA D’INFORMÀTICA,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMB L’ENTORN: 
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Núm. sol·licitud Data de gravació Data d'enviament Data de resolució Estat Curs acadèmic

 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 DADES DEL CENTREA1

 Codi: 46020273  NIF del centre: Q9655421G

 Nom: IES LA VALL DE SEGÓ

 Adreça: DE QUARTELL

 Codi postal: 46511  Localitat: BENIFAIRÓ DE LES VALLS

 Província: València  Comarca: El Camp de Morvedre

 Titularitat: Generalitat Valenciana  Règim: Públic

 Telèfon: 962617715  Fax: null  Corr. electrònic: 46020273@edu.gva.es

 Director del centre: ISRAEL RODRIGUEZ GIMENEZ

 CONTEXT EXTERN

Dades sociolingüístiques de l'alumnat

A2

LLENGÜES PERCENTATGE (%)

ALUMNAT

ALTRE 5

CASTELLÀ 20

VALENCIÀ 75

LLENGÜES PERCENTATGE (%)

FAMÍLIA

ALTRE 5

CASTELLÀ 20

VALENCIÀ 75

Observacions al context extern

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Observacions:
El professorat d'FPB és professorat tècnic interí d'FP per a impartir el mòdul d'informàtica i comunicació
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Núm. sol·licitud Data de gravació Data d'enviament Data de resolució Estat Curs acadèmic

 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT EXTERN

Dades sociolingüístiques de l'alumnat

A2

Observacions al context extern

I i II.

 Centres de Primària adscrits

CENTRE VALENCIÀ (%) CASTELLÀ (%) Lleng. estr. (%) OBSERVACIONS

CEIP L'ERMITA  59  26  16

CRA BENAVITES-
QUART DE LES

 51  34  16

CEIP SANTA ANA  60  26  15

CEIP SAN VICENTE
FERRER

 57  27  17

MITJANA DE
CENTRES
ADSCRITS

 56.8  28.3  16

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'arts plàstiques

044790753R BLASCO BLASCO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
ARANTZAZU

CC B2 B2

019994679C ARANDA SANCHEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
FRANCISCO CC C1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de ciències naturals
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2020/PLC/1/000 05/02/2021 04/05/2021 20/05/2021 Aprovat 2020

Núm. sol·licitud Data de gravació Data d'enviament Data de resolució Estat Curs acadèmic

 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

053787304X ARNAU MARCO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
SANDRA CC

019101078S ECHEVARRIA SANSANO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

ARANZAZU CC B2

033401514V MARTI PALANCA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
HILARIO CC B1

073400832N MEMBRADO CORMA
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CRISTINA DM B2

033403774T LLAMAS CHORDA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ANDRES DM

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'economia

033568178T JIMENEZ SANTAMARIA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
PABLO CC B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'educació física

044798424J CHICHARRO LOPEZ
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ESTER CC B1

018037486N DUCH ORLEANS
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
MERCEDES

CC B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de filosofia

022541064Y BASELGA SANCHEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JOSE FÉLIX

044798809F DEL AMO SAEZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CAROLINA DM B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de física i química

020478032M VICENTE VIÑAS
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARIA CC B2 B2

3  / 71



 PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

2020/PLC/1/000 05/02/2021 04/05/2021 20/05/2021 Aprovat 2020

Núm. sol·licitud Data de gravació Data d'enviament Data de resolució Estat Curs acadèmic

 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

044034874V SENRA JIMENEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

RAUL
OSWALDO

CC

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de francés

035603246M RAZOLA GARCIA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

FELISA
VIOLETA

DM B1 C2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de geografia i història

044792203W GARRIDO GOMEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

IGNACIO
ENRIQUE

DM B2

019091162N PEDROS GARCIA
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JULIO DM B1

073394501Y MORENO ALONSO
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
FERNANDO CC B2

044798123B SANCHIS MENDEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JORDI JOAN CC B1 B1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'informàtica

048308353G PEREZ CABELLO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
VICTOR CC C1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'anglés

019101192Z ANECHINA PEREZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

PABLO
ANTONIO

B2

045911534S DIAZ MARQUEZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CAROLA CC C2 B1B2

045795333X LLUSAR CAMARELLES
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
LAURA CC C2 B2

073402090M CASINO LOPEZ
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ADELAIDA C1
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2020/PLC/1/000 05/02/2021 04/05/2021 20/05/2021 Aprovat 2020

Núm. sol·licitud Data de gravació Data d'enviament Data de resolució Estat Curs acadèmic

 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

045801459H GUEVARA SORO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ANDREA DM

018991961X MARTINEZ VILLAR
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ROSA MARIA DM C2 C1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de llatí

048314415V GARCIA OLMOS
PR.ENS.SECUN

.EN

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CARLES CC

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de llengua castellana i literatura

044797792W FERNANDEZ BERMEJO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARIA JESUS CC

019096783K ALPUENTE CIVERA
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
Mª LUISA CC

020913740R GARCIA DE LA CRUZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
LAURA B2

019097833J MARTINEZ I GARCIA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

JOSEP
PASQUAL

DM

045804823R QUILEZ NAVARRO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARIA DM

044795943Q ESCOBAR CAMPOS
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ISABEL B1

020059545A NEGRE PARRA
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ALBA CC

018978377L CALLES MORENO
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
PAZ CC C2

020002673X AGULLÓ LLORET
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARÍA PILAR DM B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de llengua valenciana i literatura

019097493H GARGALLO BAREA
EOI: PROF.

ENS.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
OLGA
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2020/PLC/1/000 05/02/2021 04/05/2021 20/05/2021 Aprovat 2020

Núm. sol·licitud Data de gravació Data d'enviament Data de resolució Estat Curs acadèmic

 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

044791175D FERRER GARCES
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ROSA DM B2

020852168T PELLICER TORRES
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
DOLORES

DM B1

044796029X BROCH MARTIN
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
SILVIA DM B1

044799695L ROMERO MARTINEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
CARMEN

DM

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de matemàtiques

029027280S JORGE DAROS
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
FRANCISCA DM B2 B2

045803776N VILAR LOPEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARTA DM B2

033414144C COSME ASENSI
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
NOELIA CC B1

053498178V SANCHEZ SALMERON
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ALVARO

045800273M SERRANO GONZALEZ
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MIRIAM DM C2

022576097X MOCHOLI MUNERA
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
AMPARO CC B2

073402139P VILAR LOPEZ
PR.ENS.SEC.C
ON.CAT.COMIS.

SERV.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ALBA CC

044803237L LOPEZ GONZALEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
TANIA DM C1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de música

020826886H ALFONSO MARZO
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ANA MARIA CC B2

033406913B RODRIGUEZ GIMENEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ISRAEL CC B2 B2B2
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2020/PLC/1/000 05/02/2021 04/05/2021 20/05/2021 Aprovat 2020

Núm. sol·licitud Data de gravació Data d'enviament Data de resolució Estat Curs acadèmic

 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'orientació

019091089P MAÑEZ VERA
MESTRE

(SECUNDÀRIA)

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
CONCEPCION

DM B1

039905900A RODRÍGUEZ CATALÀ
PR.ENS.SEC.C
ON.CAT.COMIS.

SERV.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
REBECA CC B1

045798566T PEÑA LAPUERTA
MESTRE

(SECUNDÀRIA)
MARIA ISABEL CC

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de religió

044791214W ROJAS ANTONI
PROFESSOR
DE RELIGIÓ

PROF. DE
RELIGIO

INMACULADA CC B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de tecnologia

052735103J ASORLIN SORIANO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MIGUEL CC

033565350R PASCUAL RUIZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JESUS CC B2

044797396C PONS INCHAURRAGA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
HUGO CC B2 B1

Observacions al personal d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 Formació Professional

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'informàtica
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 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Formació Professional

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

044801990Z FERRI CARUANA
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF. TÈCNIC
FP

ENRIQUE
TARSILO

X08760377E GONZALEZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF. TÈCNIC
FP

MIGUEL
HERNAN

CC B1

Observacions al personal de Formació Profesional

B PLA D'ENSENYAMENT I ÚS VEHICULAR DE LES LLENGÜES

 OBJECTIUSB1

La redacció dels objectius del Projecte lingüístic de centre ha de recollir els objectius expressats en la Llei
4/2018 (art. 4, 5 i 18) i els objectius que el centre determine com a propis. En tot cas, han de referir-se a:
objectius generals del PEPLI, objectius sobre cada apartat o element configurador del PLC i objectius sobre la
competència plurilingüe i intercultural de l'alumnat.

NormativaB1.1

 Objectius generals del projecte

1. Garantir, mitjançant l'elaboració del PLC, la consecució dels objectius i els nivells bàsics de referència que

figuren en els articles 4 i 5 de la Llei 4/2018.

2. Garantir, mitjançant l'elaboració del PLC, la consecució dels objectius propis del centre determinats a partir

del context i de la seua proposta pedagògica.

3. Aconseguir que el PLC esdevinga un instrument per a la transparència, l'eficàcia i el treball conjunt dels

centres, les famílies i l'administració educativa.

4. Preveure les modificacions necessàries en el projecte lingüístic de centre per tal de garantir que l'alumnat

assolisca els objectius d'educació plurilingüe i intercultural.

CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I
FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES

B1.2

CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL
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CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

1. Facilitar que l'alumnat del centre puga assolir la màxima competència funcional en ambdues llengües

oficials.

2. Garantir un contacte enriquidor de l'alumnat amb les llengües curriculars no pròpies.

3. Afavorir la integració de l'alumnat en la societat valenciana per mitjà del major domini possible de les

llengües ambientals.

4. Garantir la normalització de l'ús social i institucional del valencià dins del sistema educatiu.

5. Convertir l'alumnat en aprenents estratègics i autònoms de llengües i motivats per aprendre'n durant tota la

vida.

Objectius sobre els elements configuradors del projecteB1.3

Anàlisi del centre. Professorat. Formació

- Aconseguir que les actuacions formatives programades en el PAF afavorisquen el nivell òptim de capacitació
lingüística i didàctica en les llengües curriculars per dur endavant el Projecte lingüístic de centre.

- Afavorir que el professorat puga participar en actuacions i activitats formatives del centre o externes al
centre (CAL, PIALP/EOI, Capacitació en llengües, Estades, etc.).

Objectius

- Aconseguir un disseny del PLC que partisca dels objectius marcats en la llei 4/2018 i dels propis del centre
basats en l'anàlisi sociolingüística del centre i de l'entorn.

Cronograma de llengües vehiculars. Incidència del PLC en els documents de planificació pedagògica
(PGA, PAM, PADIE, PA...)

- Respectar la llengua vehicular i la llengua del material curricular i dels recursos TIC establerts en el PLC per a
cada àrea.

- Respectar la proporció de temps lectiu vehiculat en cada llengua d'acord amb el que s'ha establert en el PLC i
deixar-ho reflectit a la PGA.

- Recollir anualment en la PGA i en el Pla d'actuació per a la millora (PAM) les innovacions didàctiques, les
mesures organitzatives derivades de l'aplicació del PLC.

- Adequar els horaris generals i la priorització de la llengua minoritzada tenint en compte les mesures
organitzatives proposades en el PLC i les possibles mancances en competència lingüística de l'alumnat

Metodologia.Intervenció didàctica a l'aula

- Adaptar la metodologia per a l'ensenyament i ús vehicular de les llengües curriculars i la programació d'aula
als objectius previstos en el PLC i d'acord amb els nivells de referència del MECR per a les llengües.

Mesures de suport

- Aplicar les mesures de suport necessàries per a aconseguir els objectius proposats en el PLC.

- Actualitzar el fons bibliogràfic, els recursos de la biblioteca i realitzar actuacions del pla lector del centre,
d'acord amb el disseny curricular de totes les llengües del PLC.
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- Dissenyar un pla de treball de la competència comunicativa oral (CCO) organitzat tenint en compte les
diferents destreses de cada llengua.

Tractament de l'alumnat nouvingut i vulnerable

- Adequar els horaris i els suports a alumnat nouvingut o vulnerable d'acord amb les seues necessitats, i
recollir els acords en el PADIE i en el pla d'acollida.

Presència de les llengües no curriculars

- Promoure accions específiques perquè les famílies coneguen el PLC del centre i afavorir un contacte
enriquidor amb les llengües i cultures no curriculars però pròpies de l'alumnat.

- Realitzar activitats i adoptar mesures de cooperació amb les famílies i els diferents agents educadors de la
localitat o la zona per a afavorir la cohesió social al voltant del plurilingüisme i la interculturalitat.

Mesures organitzatives

- Organitzar les mesures necessàries, els horaris i els suports escolars tenint en compte les mancances en
competència lingüística de l'alumnat.

- Prioritzar la llengua minoritzada tenint en compte les mesures organitzatives proposades en el PLC i les
possibles mancances en competència lingüística de l'alumnat.

Pla de normalització lingüística (PNL)
-Programar i realitzar actuacions continuades dins del pla de normalització lingüística per a cada curs escolar.

- Tindre cura en els models o referents lingüístics per a l'alumnat (personal docent i personal no docent) i en
la llengua de relació amb l'alumnat.

-Realitzar mesures de sensibilització envers l'aprenentatge de llengües i especialment sobre el foment
d'actituds positives envers el valencià i altres llengües minoritzades o minoritàries.

Innovació, assessorament i avaluació

- Demanar suport i assessorament en relació al PLC, i en especial sobre els aspectes metodològics, i afavorir
els projectes d’innovació educativa d'acord amb les exigències del PLC.

- Elaborar instruments de millora propis que contemplen la realitat particular del centre.

1. Aconseguir que l'alumnat assolisca els nivells bàsics de referència en competència comunicativa oral i
escrita en valencià d'acord al curs escolar que cursa. Ensenyament obligatori (nivell B1 al final de l'etapa) /
Ensenyament postobligatori (nivell B2 al final de l'etapa).
2. Aconseguir que l'alumnat assolisca els nivells bàsics de referència en competència comunicativa oral i
escrita en castellà d'acord al curs escolar que cursa. Ensenyament obligatori (nivell B1 al final de l'etapa) /
Ensenyament postobligatori (nivell B2 al final de l'etapa).
3. Aconseguir que l'alumnat assolisca el domini funcional d'una o més llengües estrangeres d'acord al curs
escolar que cursa. Ensenyament obligatori (nivell A1 al final de l'etapa) / Ensenyament postobligatori (nivell A2
al final de l'etapa).
4. Afavorir la curiositat per les llengües curriculars, i els coneixements sobre com són i com funcionen, els
procediments per a la construcció d'aquests coneixements a partir de l'observació, manipulació i comparació
de les diferents llengües presents en l'aula, i des d'una perspectiva crítica sobre com s'usen.

Objectius sobre la competència plurilingüe i intercultural de l'alumnatB1.4
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5. Permetre a l'alumnat el contacte enriquidor amb les llengües i cultures no curriculars però pròpies d'una
part de l'alumnat.
6. Realitzar en algun moment dels estudis de Primària, Secundària, Formació Professional i Formació de
Persones Adultes algun tipus d'avaluació per comprovar el nivell del MECR en cadascuna de les llengües.
7. Garantir el dret de tot l'alumnat a assolir el seu màxim potencial pel que fa al coneixement i a l'ús de les
llengües, independentment de la procedència sociocultural de les famílies, de les competències comunicatives,
de les experiències culturals amb què arriben al centre, i de les seues aptituds i estils d'aprenentatge.
8. Ajudar a la formació de l'alumnat per a la convivència i per a integrar-se com a ciutadà de ple dret en una
societat multilingüe i multicultural.

Objectius propis del centreB1.5
 OBJECTIU  DESCRIPCIÓ

 Noves metodologies
 Utilitzar les llengües d'una forma dinàmica implementatnt
noves metodologies aixó com recursos

 Llengües curriculars
 Promocionar les llengües no curriculars en activitats culturals
i de centre,.

 Treball cooperatiu
 Fomentar activitats dins de l'aula per a implementar  treballs
cooperatius i multidisciplinars.

 Assignatures no lingüístiques en Anglés
 Coordinació interdepartamental amb les assignatures en
Anglés i el Departament d'anglés. Potenciar aquesta

 Promoció i ús del Valencià
 Realització d'activitats i iniciatives en Valencià dins i fora de
l'aula.

Observacions

-Fomentar la coordinació entre departaments.
-Promocionar l'ús de llengües.
-Utilitzar noves metodologies i tecnologies.

B2 Cronograma

Educación Secundaria Obligatoria

Proporció d'us vehicular en cada llengua

Càlcul de percentatge comú

Valencià Castellà Lleng. Estr.

 Càlcul de percentatge comú + no comú

 Valencià Castellà Lleng. Estr.

48.8 % 25.5 % 16.9 %  57.6 % 32.8 % 25.7 %

CURS
%  COMÚ
VALENCIÀ

%COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ
LLENG.
ESTR.

% COMÚ +
NO COMÚ
VALENCIÀ

% COMÚ +
NO COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ +
NO COMÚ

LLENG.
ESTR.

ESTAT

55 23.3 15 61.7 30 21.71ESO Completat
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CURS
%  COMÚ
VALENCIÀ

%COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ
LLENG.
ESTR.

% COMÚ +
NO COMÚ
VALENCIÀ

% COMÚ +
NO COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ +
NO COMÚ

LLENG.
ESTR.

ESTAT

51.7 26.7 15 58.3 33.3 21.72ESO Completat

46.9 25 15.6 59.4 31.3 28.13ESO Completat

43.8 25 21.9 53.1 34.4 31.34ESO Aplicat Completat

40.6 28.1 21.9 50 37.5 31.34ESO Acad. Ciències Completat

40.6 28.1 21.9 50 37.5 31.3
4ESO Acad. Humanitats i
Ciències Socials

Completat

Bachillerato

Proporció d'us vehicular en cada llengua

Càlcul de percentatge comú

Valencià Castellà Lleng. Estr.

 Càlcul de percentatge comú + no comú

 Valencià Castellà Lleng. Estr.

47.2 % 28.8 % 13.8 %  57.5 % 32.8 % 20.1 %

CURS
%  COMÚ
VALENCIÀ

%COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ
LLENG.
ESTR.

% COMÚ +
NO COMÚ
VALENCIÀ

% COMÚ +
NO COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ +
NO COMÚ

LLENG.
ESTR.

ESTAT

39.4 30.3 18.2 51.5 42.4 18.2PRIMER BATX CIÈNCIES Completat

42.4 27.3 18.2 54.5 39.4 18.2PRIMER BATX
HUMANITATS

Completat

54.5 27.3 18.2 54.5 27.3 18.2
PRIMER BATX CIÈNCIES
SOCIALS

Completat

46.9 31.3 9.4 59.4 31.3 21.9SEGON BATX CIÈNCIES Completat

50 28.1 9.4 62.5 28.1 21.9SEGON BATX HUMANITATS Completat

50 28.1 9.4 62.5 28.1 21.9
SEGON BATX CIÈNCIES
SOCIALS

Completat
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Formació Professional

Proporció d'us vehicular en cada llengua

Càlcul de percentatge comú

Valencià Castellà Lleng. Estr.

0 % 0 % 0 %

CICLE
%  COMÚ
VALENCIÀ

%COMÚ
CASTELLÀ

ESTAT
%  COMÚ
LLENG.
ESTR.

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS Validat

B3 Enfocaments Metodològics

B3.1 Introducció

Les línies metodològiques que fixe el centre pel que fa a l'ensenyament i ús de les llengües han de contemplar com a marc
general I’ adopció d'enfocaments plurilingües integrats (Llei 4/2018, cap.21), tant en l'ensenyament de les llengües
(tractament integrat de llengües, TIL) com es l'ús vehicular (diverses modalitats del tractament integrat de llengua i
continguts, TILC).

Aquest enfocaments es defineixen per:

1. Enfocaments basats en la interacció, la comunicació mitjançant gèneres de text orals i escrits i la reflexió metalingüística
lligada a l'activitat comunicativa pel que fa a l'ensenyament de llengües.

2. Tractament didàctic de la diversitat a l'aula, en l'ensenyamenent i ús vehicular de les llengües, com a riquesa i un recurs
que cal aprofitar i no com un problema que cal resoldre, i des de la perspectiva d'èxit per a tot l'alumnat.

3. Tractament explícit, en l'ús vehicular de les llengües (llengua primera,llengua segona, llengua de comunicació
internacional, llengües personals adoptives), del llenguatge acadèmic necessari per a la construcció dels sabers
disciplinaris.

4. Tractament que facilite la transferència, el control  de la interferència i la construcció plurilingüe dels sabers com a eines
didàctiques en l'ensenyament i ús vehicular de les llengües.

5. Enfocaments plurilingües que ajuden a la sensibilització interlingüística i intercultural, com ara l'obertura a les llengües i
la intercomprensió entre llengües, o que faciliten l'autonomia de l'aprenent i potencien la competència d'aprendre a
aprendre, com ara el Portfolio europeu de les llengües. Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, que promouen els
processos de recerca, tractament i difusió de la informació i la pràctica de l'alfabetisme múltiple.

6. En l'ensenyament de les àrees lingüístiques, la llengua d'ensenyament ha de ser necessàriament la llengua d'objecte
d'aprenentatge.

7. En les àrees no lingüístiques, la comunicació, tant oral com escrita, s'ha de fer en la llengua vehicular de l'àrea. A més,
els llibres de text i altres materials curriculars i eines TIC que s'utilitzen han d'estar en la llengua en què es vehicule l'àrea.
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B3.2

Vista la complexitat de la proposta didàctica, i per tal que siga factible la realització, el nostre centre ha acordat la següent
temporització d'accions metodològiques TIL, des del primer curs d'aplicació del PLC

 NÚM.  ACCIONS METODOLÒGIQUES        TIL  APLICACIÓ

L’ordre d’aplicació dels blocs és optatiu, amb excepció del bloc 0, pel qual s'ha de començar obligatòriament.

Tractament integral de Llengües (TIL)

Bloc 0: Acords previs

Elaborar uns criteris per a seleccionar o elaborar conjuntament els materials
curriculars

20211

Establir criteris de coordinació pel que fa a la distribució dels continguts 20212

En llengua estrangera, decidir la llengua de referència i recomanar diccionaris
bilingües

20213

Bloc 1: Comunicació oral: escoltar, parlar i conversar

Establir uns acords pel que fa als criteris de correcció de l'oral: què, quan i com
corregir (treball intensiu de l'expressió oral formal).

SI1

Planificar el treball de l'oral: elaborar un model de treball SI2

Definir estratègies per a potenciar el desenvolupament de l'oral en L2 (valencià
com a llengua segona)

SI3

Planificar les estratègies per al treball oral en LE (llengua estrangera) SI4

Bloc 2: Comunicació escrita: llegir i escriure

Dissenyar models comuns de tècniques d'aprenentatge: resum, esquema,
treball d'investigació, etc.

SI1

Elaborar un model de correcció de l'escrit per a l'alumnat SI2

Establir uns acords pel que fa als criteris de correcció de lescrit (què, com i
quan corregir)

SI3

Planificar el treball de la comprensió lectora: elaborar un model de treball
SI4

Planificar el treball d'expressió escrita: elaboració de model de treball SI5

Bloc 3: Coneixement de la llengua

Establir criteris sobre els gèneres que s'han de treballar en cada àrea, en funció
de les necessitats expressives de l'alumnat

SI1

Establir acords pel que fa a la terminologia gramatical SI2

Programar el tractament dels elements diferencials de cada una de les llengües
que són més difícils d'assolir per l'alumnat

SI3

Elaborar criteris de presentació d'escrits amb la utilització de diferents formats i
eines TIC

SI4

Bloc 4: Educació literària

Programar conjuntament el treball dels gèneres literaris SI1

Coordinar els objectius i les actuacions del pla de foment de la lectura, junt amb
el professorat de les àrees no lingüístiques.

SI2

Bloc 5: Avaluació

Establir acords sobre els criteris i els instruments de l'avaluació. SI1
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Elaborar conjuntament instruments d'avaluació diversificats: instruments per a
l'autoavaluació, activitats complexes i proves específiques

SI2

Bloc 6: Treball competencial

Planificar el treball de les actituds lingüistiques al llarg de cada etapa. SI1

Incentivar el treball lingüístic per tasques que dinamitzen un aprenentatge
significatiu de les llengües.

SI2

Promoure projectes lingüístics que prioritzen l'enfocament comunicatiu de la
llengua.

SI3

Coordinar amb el professorat d'àrees no lingüístiques criteris de correcció i
exigència lingüística

20224

B3.3

Vista la complexitat de la proposta didàctica, i per tal que siga factible la realització, el nostre centre ha acordat la següent
temporització d'accions metodològiques TILC, des del primer curs d'aplicació del PLC

 NÚM.  ACCIONS METODOLÒGIQUES        TILC  APLICACIÓ

L’ordre d’aplicació dels blocs és optatiu.

Tractament integral de Llengua i continguts (TILC)

Bloc 1: Comunicació oral: escoltar, parlar i conversar

Tenir cura que sempre hi haja un suport textual en la llengua de l'assignatura
per a qualsevol activitat docent

20211

Treballar els mecanismes de transmissió oral i escrita- de la informació
obtinguda (definició, resposta breu, assaig, exposició, mediació, etc.)

20212

Oferir models sobre les tasques i produccions més habituals que l'alumnat ha
de produir en cada matèria

20213

Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per compartir els
criteris de presentació i correcció de treballs orals.

NO4

Bloc 2: Comunicació escrita: llegir i escriure

Preveure estratègies per facilitar l'aprenentatge del lèxic específic propi de cada
matèria (vocabularis, mapes conceptuals, murals, eines i aplicacions
multimèdia i TIC, etc.)

20211

Treballar els mecanismes d'estructuració de la informació  (esquema, síntesi,
mapa conceptual, guió, infografia, etc.)

20212

Treballar la comprensió lectora de textos propis de l'assignatura i emprar les
estratègies de lectura (subratllat, síntesi, anotacions, valoració dels elements
paralingüístics, anàlisi, opinió personal, etc)

20213

Oferir models sobre les tasques i produccions més habituals que l'alumnat ha
de produir en cada matèria

SI4

Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per compartir els
criteris de presentació i correcció d'escrits

NO5

Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per treballar tant el
lèxic específic com les habilitats lingüístiques referides en els punts anteriors. SI6

Bloc 3: Educació literària

Incloure dins del pla lector del centre obres amb continguts de cada àrea de
coneixement

SI1

Bloc 4: Avaluació

Integrar l'avaluació d'objectius lingüístics dins del procés d'ensenyament-
aprenentatge perquè tinga caràcter formatiu i sumatiu.

SI1

Coordinar-se amb els departaments de llengües per decidir quins continguts
lingüístics i comunicatius se iincorporen com a part de

SI2
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l'avaluació de l'àrea no lingüística

Coordinar criteris de correcció i exigència lingüística amb el professorat d'àrees
no lingüístiques.

SI3

Bloc 5: Treball competencial

Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i materials de suport
audiovisual en formats diversos

SI1

Dinamitzar projectes interdisciplinaris on els coneixements es vehiculen en les
diferents llengües curriculars per tal d'assolir les destreses i competències
corresponents.

SI2

Promoure intercanvis d'alumnat entre centres valencians de zones lingüístiques
diferents o amb centres estrangers i la participació en programes europeus 20223

Promoure activitats interdisciplinàries amb entitats i organismes que tinguen
programes relacionats amb la visibilització per a adolescents i jóvens de la
cultura, les arts, els esports, el foment de la lectura i la societat multicultural

SI4

Observacions generalsB3.4

 Observacions

Afegiu-hi qualsevol altra observació respecte als enfocaments metodològics o a la seua aplicació (Els centres
específics d'Educació Especial emplenaran aquest camp obligatòriament.).
Observacions:
1. Els departaments no lingüístics que imparteixen les assignatures en anglés han fet dues propostes: a) D'una
part l'opció de poder canviar, una vegada passen els 4 anys l'assignatura que tenen en anglés i que aquesta
càrrega lectiva amb llengua estrangera passe a una altra assignatura.
b) I d'altra part, l'opció de poder treballar per projectes durant els quatre anys per tal de flexibilitzar la càrrega i
permetre la transversalitat dels coneixements des de diferents assignatures. Açò es podria fer, sempre que es
presente un projecte i s'autoritze per part de l'administració
2. Fomentar la codocència sempre que tinguem recursos en àmbits i assignatures on l'alumnat presente
dificultats acadèmiques.
3. En assignatures de com Competència Oral Comunicativa, sempre que siga possible reduirà la ràtio per classe
per aprofitar més la possibilitat de posar en pràctica els coneixements orals.
4. Fomentar la coordinació interdepartamental per a treballar les distintes metodologies de motivació cap a
l'alumnat, mitjançant cursos i propostes del centre recollides en el PAF (Programa Anual de Formació).

Mesures de suport
Afegiu-hi qualsevol altra observació respecte a les mesures de suport o a la seua aplicació
Observacions:
1. Auxiliars de conversa: El centre ha sol·licitat un auxiliar de conversa en anglés per al suport de les
assignatures no lingüístiques que imparteixen continguts en anglés, i també la mateixa assignatura d'anglés.
2.  Suport del departament d'anglés a les classes que imparteixen els continguts en anglés. També podran
assistir a les reunions de coordinació dels membres plurilingües.
3.  Demanar assessorament al servei plurilingüe, mitjançant el coordinador de zona, per a l'aplicació del
programa plurilingüe.
4.  -Fomentar i reactivar els intercanvis.

MESURES DE SUPORTB4
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 MESURES DE SUPORT A L'ENSENYAMENT I ÚS VEHICULAR DE LA LLENGUA

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Projecte educatiu

Intención de participar en proyector
Europeos de Erasmus + KA1 o KA2.

SIParticipació en programes europeus

De moment no tenim contemplat treballar
amb el portfolio, però en un futur es podria
implementar.

NOAplicació del Portfolio Europeu de les Llengües

Hem demanat per al pròxim curs auxiliars
de conversa per a les assignatures
impartides en anglés.

SIParticipació en el Programa d'auxiliars de
conversa

Sempre que tinguem ocasió podrem
participar en aquests tipus de projectes.

SIProjectes d'investigació i innovació educativa
(PIIE) relacionats amb el plurilingüisme i la
interculturalitat

Al Pla Lector es fan activitats diferents com
el club de lectura o De Viva Veu entre
altres.

SIActuacions del Pla lector

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Activitats complementàries i extraescolars

Potenciem les activitats extraescolars i
lingüístiques amb intercanvis sempre ques
és possible.

SIIntercanvi escolar per a la millora de la
competència comunicativa i la cohesió lingüística
(convocatòria Conselleria)

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Cooperació amb l'entorn local i global

Estem oberts a qualsevol proposta local o
externa sempre que beneficie l'alumnat.

SIAccions de col·laboració amb els agents
educadors locals (ajuntament, institucions
culturals, empreses, ONG, associacions...)

Estem oberts a qualsevol proposta local o
externa sempre que beneficie l'alumnat.

SIAccions de col·laboració amb entitats globals
(universitat, mitjans de comunicació, entitats de
prestigi, associacions...) Llengües

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Formació del professorat

Estarem oberts a qualsevol proposta del
profesorat dins del PAF.

NORealització del Curs d'actualització lingüística
(CAL)

Estarem oberts a qualsevol proposta del
professorat.

NOParticipació en cursos del Pla integral
d'aprenentatge de llengües (PIALP)

Com tots els cursos acadèmics, segons les
necessitats del professorat.

SIPlanificació de grups de treball i seminaris en el
PAF del centre

Una vegada passe la pandèmia estem
oberts a reprendre els intercanvis amb
França i altres païssos.

SIViatges i intercanvis del professorat
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 Observacions

 TRACTAMENT DE L'ALUMNATB5

TRACTAMENT DE LES PERSONES NOVINGUDES I DE L'ALUMNAT VULNERABLE

L'atenció a l'alumnat nouvingut està determinada per l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la
inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. L'article
17 preveu que les actuacions educatives i els programes intensius per a l'aprenentatge lingüístic han de tindre,
d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 4/2018, l'objectiu final que l'alumnat aconseguisca una
competència comunicativa que implique el domini de les dues llengües oficials, com a mitjà per a la integració
en l'àmbit educatiu i social.

1. A l'hora de plantejar l'organització del tractament lingüístic, s'ha de tindre en compte el perfil lingüístic de
l'alumnat nouvingut o vulnerable així com la llengua oficial amb major càrrega lectiva en el PLC. Per tot això, el
nostre centre ha acordat (marqueu la casella que corresponga):

2. S'ha previst atorgar hores per al suport lingüístic de l'alumnat nouvingut o vulnerable al professorat del/s
següents departaments:

X PLC amb major percentatge d'hores en valencià.

PLC amb major percentatge d'hores en castellà.

En el primer terç del curs l'aprenentatge serà més intensiu en castellà i a partir del segon trimestre
s'intensificarà el valencià.

 DEPARTAMENT  TOTAL D'HORES

 Valenciano  3

 Castellano  2

 TOTAL D'HORES  5

3. D'acord amb el protocol d'acollida, les mesures d'inclusió del nivell III i les accions metodològiques TIL i TILC
acordades en l'apartat Enfocaments metodològiques d'aquest PLC, amb la finalitat de possibilitar l'adquisició
d'una L2 desconeguda i d'ajudar l'alumnat vulnerable a aconseguir l'èxit acadèmic i per a incorporar

 MESURES DE SUPORT  APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ

 Programes intensius de caràcter lingüístic
NO

En principi, no hem contemplat aquesta
possibilitat.
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 MESURES DE SUPORT  APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ

 Atenció lingüística en reforços i desdoblaments
SI

Amb la figura del coodocent, podrem reforçar
l'atenció lingüística a l'alumnat amb

 Suport personal a l'alumnat: rols de tutorització i
acompanyament SI

Programa de tutorització entre iguals "Compte
amb tu". Alumnat voluntari del

 Grups de conversa i de desenvolupament de l'expressió
oral organitzats amb voluntaris 2023

En un futur es podrà plantejar des de els
departamnets lingüístics, aquests grups de

 Tutorització lingüística d'alumnat  (tàndems lingüístics)
NO

 Adaptació dels elements físics de l'aula i del centre
SI

Hi ha poques barreres arquitectòniques al centre,
però es fará qualsevol modificació

 Adaptació dels  recursos i materials didàctics que suposen
una barrera d'accés al currículum per a SI

S'adaptarem a qualsevol circumstància com ho
estem fent en aquest moment amb el

Observacions

El centre facilitarà totes aquelles eines necessàries per a garantir la inclussió de tot l'alumnat.

 MODALITAT DE PRESÈNCIA DE LES LLENGÜES I CULTURESB6

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Activitats d'integració

26 de setembre: Celebració del Dia
Europeu de les Llengües amb activitats de
centre i interdepartamentals per a
visibilitzar les llengües minoritàries

SI Activitats globals de centre de sensibilització
interlingüística i intercultural

Programa d'integració lingüítica (PIL):
Programa de sensibilitzacció de les
llengües oficals per als alumnes nouvinguts
estrangers.

SI Activitats del Pla d'acció tutorial de
sensibilització interlingüística i intercultural i
d'integració de l'alumnat nouvingut

Realització d'activitats de sensibilització per
a donar a conéixer aquest sistema a la
resta d'alumnat, ja que hi ha centre un
alumne amb ceguera.

2022 Activitats per a conéixer el sistema braille

Realització d'activitats de sensibilització per
a donar a conéixer la llengua de signes a
l'alumnat.

2023 Activitats per a conéixer la llengua de signes

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Presència de les llengües i les cultures
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 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Presència de les llengües i les cultures

De moment no tenim interessat en aquesta
activitat.

NO Participació de l'alumnat en els cursos de
llengua, cultura i civilització romaneses

Es podran fer activitats en què l'alumnat
puga expressar la seua llengua per a
visibilitzar altres realitats lingüístiques i
culturals.

SI Coneixement i presència de les llengües de
l'alumnat com a recurs metodològic per a
l'aprenentatge plurilingüe

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Actuacions específiques amb el romaní, la llengua de signes i el braille

No tenim alumnat gitano.NO Treball d'unitats didàctiques sobre la història i la
cultura del Poble Gitano
(http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-
educacion/reico-poble-gitano)

 Observacions

 MESURES ORGANITZATIVESB7

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Coherència en els diferents nivells educatius

Es coordinará setmanalment les
assignatures no lingüístiques que
imparteixen l'ensenyamnet en anglés.

SICoordinació plurilingüe

Reunions setmanals de TIL amb els
departaments lingüístics per a coordinar-se
en l'ESO, especialment en els àmbits de
primer d'ESO.

2022Coordinació entre les àrees lingüístiques

Es realitza coordinació entre Primària i
Secundària mitjançant les reunions de
transició també entre Secundària i
Batxillerat.

SICoordinació entre nivells del centre

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Continuitat entre etapes

Aquest centre sempre ha estat en una zona
de parla valenciana i aquesta transició ja es
va realitzar fa

NOMesures relacionades amb el PEPLI en el Pla de
transició
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 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Continuitat entre etapes

aproximadament 15 anys.

Cada curs es garantirá que els
departaments complisquen l'acord del PLC
amb el percentatge d'utilització de la
llengua assignada.

SIMesures per a la continuïtat dels percentatges

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Organització i agrupament òptim de l'alumnat

Es tractará de fer els agrupamnets segons
la normativa vigent i, possibilitant al màxim
un entorn d'aprenentatge adequat.

SICriteris d'agrupament de l'alumnat

Hem demanat auxiliars de conversa per a
l'ensenyament plurilingüe (anglés) i la
coodocència al programa PROA.

SICriteris de suport lingüístic relacionats amb
l'organització i l'agrupament

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Entorns d'aprenentatge, espais i contextos

Una vegada passe la pandèmia es podran
tindre aules o llocs epecífics per a practicar
l'ús de les llengües.

SIUtilització d'espais del centre per a millorar l'ús
de les llengües

Qualsevol plataforma que ajude a millorar
l'ús de llengua des de cada departament.

SIUtilització d'entorns d'aprenentatge virtuals per a
millorar l'ús de les llengües

 Observacions

C  PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

ÀMBITS I ACTUACIONS

ACTUACIONS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

ÀMBIT ADMINISTRATIUC1

Documentació rebuda NO
Preferiblement es demanarà que
siga en valencià.
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Recull d'escrits administratius SI
Tots els documents administratius
hauran d'estar en valencià. En

Retolació i cartells 2021
Els despatxos i sales de l'institut
estaran rotulades en anglés ,

Personal PAS SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.

Recursos informàtics i digitals SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.

Atenció al públic i megafonia SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.

Reunions SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.

Documents de gestió administrativa 2021
Tots els documents administratius
hauran d'estar en valencià. En

ACTUACIONS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

ÀMBIT DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ PEDAGÒGICAC2

Documentació interna SI
Es fará tota en valencià i
ocasionalment en castellà.

Reunions pedagògiques SI
La llengua vehicular será el
valencià.

Formació lingüística i didàctica SI
Estem interessats en impartir
classes de preparació per a

Recursos didàctics SI
Majoritàriament en valencià,
encara que dependrà de la llengua

Agenda escolar SI En valencià.

Proves de nivell SI
En anglés i francés (A2) al propi
centre.

Biblioteca 2024
Actualment la biblioteca no
s'utilitza perquè es necessita per a

Música del centre SI
Es posa música a l'eixida del pati i
en totes aquelles activitats de

Reducció de l'exempció SI
Tenim pocs casos d'exempció en
valencià i només es realitza quan

Xarrades informatives universitàries SI Majoritàriament en valencià.

Convocatòries escolars SI
En valencià. (Open Day, Reunions
de transició i activitats entre

Activitats culturals SI
Depén de l'assignatura que
propose l'activitat, però

Portfolio NO
De moment no tenim contemplat
treballar amb el portfolio, encara

ACTUACIONS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

ÀMBIT SOCIAL I D'INTERRELACIÓ AMB L'ENTORNC3

Actes oficials SI
En valencià, com les cloendes,
activitats de centre presentades

Mitjans de comunicació SI
Majoritàriament en valencià, com
ràdio "Les Valls", el periódic o la
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Activitats extraescolars i complementàries SI
Majoritàriamente en valencià
encara que dependrà de

Comunicació amb les famílies SI Preferentment en valencià.

Comunicació institucional SI En valencià.

Famílies i AMPA en el desenvolupament del PLC SI
L'AMPA mitjançant el consell
escolar aprovarà l'actual PLC, fent

Cursos de valencià per a mares i pares NO
Estem oberts a facilitar les
instal·lacions pels cursos

Activitats de promoció SI
Dia de portes obertes (Open Day),
presencial i virtual, mitjançant un

Documents TIC SI
Es realitzaran des de les  diferents
assignatures per a implementar la

Intercanvi d'alumnat 2024
Quan passe la pandèmia i tinguem
seguretat restablirem contactes

«L'escola canta» 2024
En un futur si que es podrà
participar en aquesta activitat

«L'escola fa ràdio» SI
Nosaltres també tenim ràdios
locals que col·laboren en el centre.

Intercanvis epistolars NO

Activitats culturals municipals SI
Participem en aquelles activitats
municipals que se'ns proposa com

Difusió d'activitats SI
MItjançant peròdics, ràdio,
televisió, Twitter, Instagram,

OBSERVACIONSC4

Afegiu-hi qualsevol altra observació respecte a les actuacions o a la seua aplicació.
Observacions:
1. -Dur a terme un Pla d'Acollida, de manera que es facilite la incorporació a classe de l'alumnat estranger, i
d'aquesta forma facilitar la seua immersió lingüística. Tenim en marxa el programa PIL (Programa d'Integració
Lingüística) del centre, en valencià i castellà per atendre, almenys unes 5 hores setmanals, a l'alumnat estranger
amb dificultats lingüístiques.
2. Garantirem la comunicació administrativa, interna i externa, en valencià.
3. -La senyalització d'aules i estances del centre estarà en valencià, castellà i anglés.
4. -El centre vetlarà perquè es respecten els percentatges mínims de les llengües assignades a cada assignatura,
tenint en compte que la llengua vehicular del centre serà en valencià, per estar en una zona majoritària de parla
valenciana.

Observacions

D  Avaluació
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Orientacions sobre l'avaluació

L'avaluació del PLC ha de ser l'instrument que ajude a millorar les actuacions previstes pel que fa a l'ús i l'ensenyament de
les llengües en el centre (Llei 4/2018, art. 15.3 i 15.4). Ha de servir per a reflexionar sobre cadascun dels elements del PLC
i com ajuden a la consecució dels objectius fixats.

Almenys cada quatre cursos escolars els centre educatius faran una avaluació dels resultats i del procés d'aplicació del
projecte lingüístic de centre, d'acord amb les mesutrs d'avaluació que es preveuen en cadascun dels projectes.(Llei
4/2018, art. 18). Tot i això es recomana que el centre faça una avaluació anual d'acord amb la revisió i actualització d'altres
documents  del centre com ara la PGA o el PAM.

Aquesta avalució ha d'incloure tres grans apartats: avaluació del objectius generals del PLC, avaluació dels elements
configuradors del PLC o avaluació sobre la competència plurilingüe i intercultural de l'alumnat. Es facilita un model orientatiu
per a realitzar l'avaluació disponible a la Guia del PLC

Observacions

 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 DADES DEL CENTREA1

 Codi: 46020273  NIF del centre: Q9655421G

 Nom: IES LA VALL DE SEGÓ

 Adreça: DE QUARTELL

 Codi postal: 46511  Localitat: BENIFAIRÓ DE LES VALLS

 Província: València  Comarca: El Camp de Morvedre

 Titularitat: Generalitat Valenciana  Règim: Públic

 Telèfon: 962617715  Fax: null  Corr. electrònic: 46020273@edu.gva.es

 Director del centre: ISRAEL RODRIGUEZ GIMENEZ

 CONTEXT EXTERN

Dades sociolingüístiques de l'alumnat

A2

LLENGÜES PERCENTATGE (%)

ALUMNAT
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 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT EXTERN

Dades sociolingüístiques de l'alumnat

A2

ALTRE 5

CASTELLÀ 20

VALENCIÀ 75

LLENGÜES PERCENTATGE (%)

FAMÍLIA

ALTRE 5

CASTELLÀ 20

VALENCIÀ 75

Observacions al context extern

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Observacions:
El professorat d'FPB és professorat tècnic interí d'FP per a impartir el mòdul d'informàtica i comunicació I i II.
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 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT EXTERN

Dades sociolingüístiques de l'alumnat

A2

 Centres de Primària adscrits

CENTRE VALENCIÀ (%) CASTELLÀ (%) Lleng. estr. (%) OBSERVACIONS

CEIP L'ERMITA  59  26  16

CRA BENAVITES-
QUART DE LES

 51  34  16

CEIP SANTA ANA  60  26  15

CEIP SAN VICENTE
FERRER

 57  27  17

MITJANA DE
CENTRES
ADSCRITS

 56.8  28.3  16

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'arts plàstiques

044790753R BLASCO BLASCO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
ARANTZAZU

CC B2 B2

019994679C ARANDA SANCHEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
FRANCISCO CC C1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de ciències naturals

053787304X ARNAU MARCO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
SANDRA CC

019101078S ECHEVARRIA SANSANO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

ARANZAZU CC B2

26  / 71



 PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

2020/PLC/1/000 05/02/2021 04/05/2021 20/05/2021 Aprovat 2020

Núm. sol·licitud Data de gravació Data d'enviament Data de resolució Estat Curs acadèmic
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 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

033401514V MARTI PALANCA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
HILARIO CC B1

073400832N MEMBRADO CORMA
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CRISTINA DM B2

033403774T LLAMAS CHORDA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ANDRES DM

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'economia

033568178T JIMENEZ SANTAMARIA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
PABLO CC B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'educació física

044798424J CHICHARRO LOPEZ
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ESTER CC B1

018037486N DUCH ORLEANS
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
MERCEDES

CC B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de filosofia

022541064Y BASELGA SANCHEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JOSE FÉLIX

044798809F DEL AMO SAEZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CAROLINA DM B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de física i química

020478032M VICENTE VIÑAS
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARIA CC B2 B2

044034874V SENRA JIMENEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

RAUL
OSWALDO

CC
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 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de francés

035603246M RAZOLA GARCIA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

FELISA
VIOLETA

DM B1 C2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de geografia i història

044792203W GARRIDO GOMEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

IGNACIO
ENRIQUE

DM B2

019091162N PEDROS GARCIA
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JULIO DM B1

073394501Y MORENO ALONSO
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
FERNANDO CC B2

044798123B SANCHIS MENDEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JORDI JOAN CC B1 B1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'informàtica

048308353G PEREZ CABELLO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
VICTOR CC C1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'anglés

019101192Z ANECHINA PEREZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

PABLO
ANTONIO

B2

045911534S DIAZ MARQUEZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CAROLA CC C2 B1B2

045795333X LLUSAR CAMARELLES
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
LAURA CC C2 B2

073402090M CASINO LOPEZ
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ADELAIDA C1

045801459H GUEVARA SORO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ANDREA DM
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Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

018991961X MARTINEZ VILLAR
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ROSA MARIA DM C2 C1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de llatí

048314415V GARCIA OLMOS
PR.ENS.SECUN

.EN

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CARLES CC

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de llengua castellana i literatura

044797792W FERNANDEZ BERMEJO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARIA JESUS CC

019096783K ALPUENTE CIVERA
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
Mª LUISA CC

020913740R GARCIA DE LA CRUZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
LAURA B2

019097833J MARTINEZ I GARCIA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

JOSEP
PASQUAL

DM

045804823R QUILEZ NAVARRO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARIA DM

044795943Q ESCOBAR CAMPOS
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ISABEL B1

020059545A NEGRE PARRA
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ALBA CC

018978377L CALLES MORENO
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
PAZ CC C2

020002673X AGULLÓ LLORET
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARÍA PILAR DM B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de llengua valenciana i literatura

019097493H GARGALLO BAREA
EOI: PROF.

ENS.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
OLGA

044791175D FERRER GARCES
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ROSA DM B2
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020852168T PELLICER TORRES
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
DOLORES

DM B1

044796029X BROCH MARTIN
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
SILVIA DM B1

044799695L ROMERO MARTINEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
CARMEN

DM

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de matemàtiques

029027280S JORGE DAROS
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
FRANCISCA DM B2 B2

045803776N VILAR LOPEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARTA DM B2

033414144C COSME ASENSI
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
NOELIA CC B1

053498178V SANCHEZ SALMERON
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ALVARO

045800273M SERRANO GONZALEZ
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MIRIAM DM C2

022576097X MOCHOLI MUNERA
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
AMPARO CC B2

073402139P VILAR LOPEZ
PR.ENS.SEC.C
ON.CAT.COMIS.

SERV.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ALBA CC

044803237L LOPEZ GONZALEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
TANIA DM C1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de música

020826886H ALFONSO MARZO
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ANA MARIA CC B2

033406913B RODRIGUEZ GIMENEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ISRAEL CC B2 B2B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'orientació
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019091089P MAÑEZ VERA
MESTRE

(SECUNDÀRIA)

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
CONCEPCION

DM B1

039905900A RODRÍGUEZ CATALÀ
PR.ENS.SEC.C
ON.CAT.COMIS.

SERV.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
REBECA CC B1

045798566T PEÑA LAPUERTA
MESTRE

(SECUNDÀRIA)
MARIA ISABEL CC

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de religió

044791214W ROJAS ANTONI
PROFESSOR
DE RELIGIÓ

PROF. DE
RELIGIO

INMACULADA CC B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de tecnologia

052735103J ASORLIN SORIANO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MIGUEL CC

033565350R PASCUAL RUIZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JESUS CC B2

044797396C PONS INCHAURRAGA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
HUGO CC B2 B1

Observacions al personal d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 Formació Professional

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'informàtica

044801990Z FERRI CARUANA
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF. TÈCNIC
FP

ENRIQUE
TARSILO

X08760377E GONZALEZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF. TÈCNIC
FP

MIGUEL
HERNAN

CC B1
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Observacions al personal de Formació Profesional

B PLA D'ENSENYAMENT I ÚS VEHICULAR DE LES LLENGÜES

 OBJECTIUSB1

La redacció dels objectius del Projecte lingüístic de centre ha de recollir els objectius expressats en la Llei
4/2018 (art. 4, 5 i 18) i els objectius que el centre determine com a propis. En tot cas, han de referir-se a:
objectius generals del PEPLI, objectius sobre cada apartat o element configurador del PLC i objectius sobre la
competència plurilingüe i intercultural de l'alumnat.

NormativaB1.1

 Objectius generals del projecte

1. Garantir, mitjançant l'elaboració del PLC, la consecució dels objectius i els nivells bàsics de referència que

figuren en els articles 4 i 5 de la Llei 4/2018.

2. Garantir, mitjançant l'elaboració del PLC, la consecució dels objectius propis del centre determinats a partir

del context i de la seua proposta pedagògica.

3. Aconseguir que el PLC esdevinga un instrument per a la transparència, l'eficàcia i el treball conjunt dels

centres, les famílies i l'administració educativa.

4. Preveure les modificacions necessàries en el projecte lingüístic de centre per tal de garantir que l'alumnat

assolisca els objectius d'educació plurilingüe i intercultural.

CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I
FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES

B1.2

CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

1. Facilitar que l'alumnat del centre puga assolir la màxima competència funcional en ambdues llengües

oficials.

2. Garantir un contacte enriquidor de l'alumnat amb les llengües curriculars no pròpies.

3. Afavorir la integració de l'alumnat en la societat valenciana per mitjà del major domini possible de les

llengües ambientals.

4. Garantir la normalització de l'ús social i institucional del valencià dins del sistema educatiu.

5. Convertir l'alumnat en aprenents estratègics i autònoms de llengües i motivats per aprendre'n durant tota la

vida.

Objectius sobre els elements configuradors del projecteB1.3
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Anàlisi del centre. Professorat. Formació

- Aconseguir que les actuacions formatives programades en el PAF afavorisquen el nivell òptim de capacitació
lingüística i didàctica en les llengües curriculars per dur endavant el Projecte lingüístic de centre.

- Afavorir que el professorat puga participar en actuacions i activitats formatives del centre o externes al
centre (CAL, PIALP/EOI, Capacitació en llengües, Estades, etc.).

Objectius

- Aconseguir un disseny del PLC que partisca dels objectius marcats en la llei 4/2018 i dels propis del centre
basats en l'anàlisi sociolingüística del centre i de l'entorn.

Cronograma de llengües vehiculars. Incidència del PLC en els documents de planificació pedagògica
(PGA, PAM, PADIE, PA...)

- Respectar la llengua vehicular i la llengua del material curricular i dels recursos TIC establerts en el PLC per a
cada àrea.

- Respectar la proporció de temps lectiu vehiculat en cada llengua d'acord amb el que s'ha establert en el PLC i
deixar-ho reflectit a la PGA.

- Recollir anualment en la PGA i en el Pla d'actuació per a la millora (PAM) les innovacions didàctiques, les
mesures organitzatives derivades de l'aplicació del PLC.

- Adequar els horaris generals i la priorització de la llengua minoritzada tenint en compte les mesures
organitzatives proposades en el PLC i les possibles mancances en competència lingüística de l'alumnat

Metodologia.Intervenció didàctica a l'aula

- Adaptar la metodologia per a l'ensenyament i ús vehicular de les llengües curriculars i la programació d'aula
als objectius previstos en el PLC i d'acord amb els nivells de referència del MECR per a les llengües.

Mesures de suport

- Aplicar les mesures de suport necessàries per a aconseguir els objectius proposats en el PLC.

- Actualitzar el fons bibliogràfic, els recursos de la biblioteca i realitzar actuacions del pla lector del centre,
d'acord amb el disseny curricular de totes les llengües del PLC.

- Dissenyar un pla de treball de la competència comunicativa oral (CCO) organitzat tenint en compte les
diferents destreses de cada llengua.

Tractament de l'alumnat nouvingut i vulnerable

- Adequar els horaris i els suports a alumnat nouvingut o vulnerable d'acord amb les seues necessitats, i
recollir els acords en el PADIE i en el pla d'acollida.

Presència de les llengües no curriculars

- Promoure accions específiques perquè les famílies coneguen el PLC del centre i afavorir un contacte
enriquidor amb les llengües i cultures no curriculars però pròpies de l'alumnat.

- Realitzar activitats i adoptar mesures de cooperació amb les famílies i els diferents agents educadors de la
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localitat o la zona per a afavorir la cohesió social al voltant del plurilingüisme i la interculturalitat.

Mesures organitzatives

- Organitzar les mesures necessàries, els horaris i els suports escolars tenint en compte les mancances en
competència lingüística de l'alumnat.

- Prioritzar la llengua minoritzada tenint en compte les mesures organitzatives proposades en el PLC i les
possibles mancances en competència lingüística de l'alumnat.

Pla de normalització lingüística (PNL)
-Programar i realitzar actuacions continuades dins del pla de normalització lingüística per a cada curs escolar.

- Tindre cura en els models o referents lingüístics per a l'alumnat (personal docent i personal no docent) i en
la llengua de relació amb l'alumnat.

-Realitzar mesures de sensibilització envers l'aprenentatge de llengües i especialment sobre el foment
d'actituds positives envers el valencià i altres llengües minoritzades o minoritàries.

Innovació, assessorament i avaluació

- Demanar suport i assessorament en relació al PLC, i en especial sobre els aspectes metodològics, i afavorir
els projectes d’innovació educativa d'acord amb les exigències del PLC.

- Elaborar instruments de millora propis que contemplen la realitat particular del centre.

1. Aconseguir que l'alumnat assolisca els nivells bàsics de referència en competència comunicativa oral i
escrita en valencià d'acord al curs escolar que cursa. Ensenyament obligatori (nivell B1 al final de l'etapa) /
Ensenyament postobligatori (nivell B2 al final de l'etapa).
2. Aconseguir que l'alumnat assolisca els nivells bàsics de referència en competència comunicativa oral i
escrita en castellà d'acord al curs escolar que cursa. Ensenyament obligatori (nivell B1 al final de l'etapa) /
Ensenyament postobligatori (nivell B2 al final de l'etapa).
3. Aconseguir que l'alumnat assolisca el domini funcional d'una o més llengües estrangeres d'acord al curs
escolar que cursa. Ensenyament obligatori (nivell A1 al final de l'etapa) / Ensenyament postobligatori (nivell A2
al final de l'etapa).
4. Afavorir la curiositat per les llengües curriculars, i els coneixements sobre com són i com funcionen, els
procediments per a la construcció d'aquests coneixements a partir de l'observació, manipulació i comparació
de les diferents llengües presents en l'aula, i des d'una perspectiva crítica sobre com s'usen.
5. Permetre a l'alumnat el contacte enriquidor amb les llengües i cultures no curriculars però pròpies d'una
part de l'alumnat.
6. Realitzar en algun moment dels estudis de Primària, Secundària, Formació Professional i Formació de
Persones Adultes algun tipus d'avaluació per comprovar el nivell del MECR en cadascuna de les llengües.
7. Garantir el dret de tot l'alumnat a assolir el seu màxim potencial pel que fa al coneixement i a l'ús de les
llengües, independentment de la procedència sociocultural de les famílies, de les competències comunicatives,
de les experiències culturals amb què arriben al centre, i de les seues aptituds i estils d'aprenentatge.
8. Ajudar a la formació de l'alumnat per a la convivència i per a integrar-se com a ciutadà de ple dret en una
societat multilingüe i multicultural.

Objectius sobre la competència plurilingüe i intercultural de l'alumnatB1.4

Objectius propis del centreB1.5
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 OBJECTIU  DESCRIPCIÓ

 Noves metodologies
 Utilitzar les llengües d'una forma dinàmica implementatnt
noves metodologies aixó com recursos

 Llengües curriculars
 Promocionar les llengües no curriculars en activitats culturals
i de centre,.

 Treball cooperatiu
 Fomentar activitats dins de l'aula per a implementar  treballs
cooperatius i multidisciplinars.

 Assignatures no lingüístiques en Anglés
 Coordinació interdepartamental amb les assignatures en
Anglés i el Departament d'anglés. Potenciar aquesta

 Promoció i ús del Valencià
 Realització d'activitats i iniciatives en Valencià dins i fora de
l'aula.

Observacions

-Fomentar la coordinació entre departaments.
-Promocionar l'ús de llengües.
-Utilitzar noves metodologies i tecnologies.

B2 Cronograma

Educación Secundaria Obligatoria

Proporció d'us vehicular en cada llengua

Càlcul de percentatge comú

Valencià Castellà Lleng. Estr.

 Càlcul de percentatge comú + no comú

 Valencià Castellà Lleng. Estr.

48.8 % 25.5 % 16.9 %  57.6 % 32.8 % 25.7 %

CURS
%  COMÚ
VALENCIÀ

%COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ
LLENG.
ESTR.

% COMÚ +
NO COMÚ
VALENCIÀ

% COMÚ +
NO COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ +
NO COMÚ

LLENG.
ESTR.

ESTAT

55 23.3 15 61.7 30 21.71ESO Completat

51.7 26.7 15 58.3 33.3 21.72ESO Completat

46.9 25 15.6 59.4 31.3 28.13ESO Completat

43.8 25 21.9 53.1 34.4 31.34ESO Aplicat Completat

40.6 28.1 21.9 50 37.5 31.34ESO Acad. Ciències Completat

40.6 28.1 21.9 50 37.5 31.3
4ESO Acad. Humanitats i
Ciències Socials

Completat
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Bachillerato

Proporció d'us vehicular en cada llengua

Càlcul de percentatge comú

Valencià Castellà Lleng. Estr.

 Càlcul de percentatge comú + no comú

 Valencià Castellà Lleng. Estr.

47.2 % 28.8 % 13.8 %  57.5 % 32.8 % 20.1 %

CURS
%  COMÚ
VALENCIÀ

%COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ
LLENG.
ESTR.

% COMÚ +
NO COMÚ
VALENCIÀ

% COMÚ +
NO COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ +
NO COMÚ

LLENG.
ESTR.

ESTAT

39.4 30.3 18.2 51.5 42.4 18.2PRIMER BATX CIÈNCIES Completat

42.4 27.3 18.2 54.5 39.4 18.2PRIMER BATX
HUMANITATS

Completat

54.5 27.3 18.2 54.5 27.3 18.2
PRIMER BATX CIÈNCIES
SOCIALS

Completat

46.9 31.3 9.4 59.4 31.3 21.9SEGON BATX CIÈNCIES Completat

50 28.1 9.4 62.5 28.1 21.9SEGON BATX HUMANITATS Completat

50 28.1 9.4 62.5 28.1 21.9
SEGON BATX CIÈNCIES
SOCIALS

Completat

Formació Professional

Proporció d'us vehicular en cada llengua

Càlcul de percentatge comú

Valencià Castellà Lleng. Estr.

0 % 0 % 0 %

CICLE
%  COMÚ
VALENCIÀ

%COMÚ
CASTELLÀ

ESTAT
%  COMÚ
LLENG.
ESTR.

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS Validat

B3 Enfocaments Metodològics
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B3.1 Introducció

Les línies metodològiques que fixe el centre pel que fa a l'ensenyament i ús de les llengües han de contemplar com a marc
general I’ adopció d'enfocaments plurilingües integrats (Llei 4/2018, cap.21), tant en l'ensenyament de les llengües
(tractament integrat de llengües, TIL) com es l'ús vehicular (diverses modalitats del tractament integrat de llengua i
continguts, TILC).

Aquest enfocaments es defineixen per:

1. Enfocaments basats en la interacció, la comunicació mitjançant gèneres de text orals i escrits i la reflexió metalingüística
lligada a l'activitat comunicativa pel que fa a l'ensenyament de llengües.

2. Tractament didàctic de la diversitat a l'aula, en l'ensenyamenent i ús vehicular de les llengües, com a riquesa i un recurs
que cal aprofitar i no com un problema que cal resoldre, i des de la perspectiva d'èxit per a tot l'alumnat.

3. Tractament explícit, en l'ús vehicular de les llengües (llengua primera,llengua segona, llengua de comunicació
internacional, llengües personals adoptives), del llenguatge acadèmic necessari per a la construcció dels sabers
disciplinaris.

4. Tractament que facilite la transferència, el control  de la interferència i la construcció plurilingüe dels sabers com a eines
didàctiques en l'ensenyament i ús vehicular de les llengües.

5. Enfocaments plurilingües que ajuden a la sensibilització interlingüística i intercultural, com ara l'obertura a les llengües i
la intercomprensió entre llengües, o que faciliten l'autonomia de l'aprenent i potencien la competència d'aprendre a
aprendre, com ara el Portfolio europeu de les llengües. Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, que promouen els
processos de recerca, tractament i difusió de la informació i la pràctica de l'alfabetisme múltiple.

6. En l'ensenyament de les àrees lingüístiques, la llengua d'ensenyament ha de ser necessàriament la llengua d'objecte
d'aprenentatge.

7. En les àrees no lingüístiques, la comunicació, tant oral com escrita, s'ha de fer en la llengua vehicular de l'àrea. A més,
els llibres de text i altres materials curriculars i eines TIC que s'utilitzen han d'estar en la llengua en què es vehicule l'àrea.

B3.2

Vista la complexitat de la proposta didàctica, i per tal que siga factible la realització, el nostre centre ha acordat la següent
temporització d'accions metodològiques TIL, des del primer curs d'aplicació del PLC

 NÚM.  ACCIONS METODOLÒGIQUES        TIL  APLICACIÓ

L’ordre d’aplicació dels blocs és optatiu, amb excepció del bloc 0, pel qual s'ha de començar obligatòriament.

Tractament integral de Llengües (TIL)

Bloc 0: Acords previs

Elaborar uns criteris per a seleccionar o elaborar conjuntament els materials
curriculars

20211

Establir criteris de coordinació pel que fa a la distribució dels continguts 20212

En llengua estrangera, decidir la llengua de referència i recomanar diccionaris
bilingües

20213

Bloc 1: Comunicació oral: escoltar, parlar i conversar

Establir uns acords pel que fa als criteris de correcció de l'oral: què, quan i com
corregir (treball intensiu de l'expressió oral formal).

SI1

Planificar el treball de l'oral: elaborar un model de treball SI2

Definir estratègies per a potenciar el desenvolupament de l'oral en L2 (valencià
com a llengua segona)

SI3

Planificar les estratègies per al treball oral en LE (llengua estrangera) SI4
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Bloc 2: Comunicació escrita: llegir i escriure

Dissenyar models comuns de tècniques d'aprenentatge: resum, esquema,
treball d'investigació, etc.

SI1

Elaborar un model de correcció de l'escrit per a l'alumnat SI2

Establir uns acords pel que fa als criteris de correcció de lescrit (què, com i
quan corregir)

SI3

Planificar el treball de la comprensió lectora: elaborar un model de treball
SI4

Planificar el treball d'expressió escrita: elaboració de model de treball SI5

Bloc 3: Coneixement de la llengua

Establir criteris sobre els gèneres que s'han de treballar en cada àrea, en funció
de les necessitats expressives de l'alumnat

SI1

Establir acords pel que fa a la terminologia gramatical SI2

Programar el tractament dels elements diferencials de cada una de les llengües
que són més difícils d'assolir per l'alumnat

SI3

Elaborar criteris de presentació d'escrits amb la utilització de diferents formats i
eines TIC

SI4

Bloc 4: Educació literària

Programar conjuntament el treball dels gèneres literaris SI1

Coordinar els objectius i les actuacions del pla de foment de la lectura, junt amb
el professorat de les àrees no lingüístiques.

SI2

Bloc 5: Avaluació

Establir acords sobre els criteris i els instruments de l'avaluació. SI1

Elaborar conjuntament instruments d'avaluació diversificats: instruments per a
l'autoavaluació, activitats complexes i proves específiques

SI2

Bloc 6: Treball competencial

Planificar el treball de les actituds lingüistiques al llarg de cada etapa. SI1

Incentivar el treball lingüístic per tasques que dinamitzen un aprenentatge
significatiu de les llengües.

SI2

Promoure projectes lingüístics que prioritzen l'enfocament comunicatiu de la
llengua.

SI3

Coordinar amb el professorat d'àrees no lingüístiques criteris de correcció i
exigència lingüística

20224

B3.3

Vista la complexitat de la proposta didàctica, i per tal que siga factible la realització, el nostre centre ha acordat la següent
temporització d'accions metodològiques TILC, des del primer curs d'aplicació del PLC

 NÚM.  ACCIONS METODOLÒGIQUES        TILC  APLICACIÓ

L’ordre d’aplicació dels blocs és optatiu.

Tractament integral de Llengua i continguts (TILC)

Bloc 1: Comunicació oral: escoltar, parlar i conversar

Tenir cura que sempre hi haja un suport textual en la llengua de l'assignatura
per a qualsevol activitat docent

20211

Treballar els mecanismes de transmissió oral i escrita- de la informació 20212
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obtinguda (definició, resposta breu, assaig, exposició, mediació, etc.)

Oferir models sobre les tasques i produccions més habituals que l'alumnat ha
de produir en cada matèria

20213

Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per compartir els
criteris de presentació i correcció de treballs orals.

NO4

Bloc 2: Comunicació escrita: llegir i escriure

Preveure estratègies per facilitar l'aprenentatge del lèxic específic propi de cada
matèria (vocabularis, mapes conceptuals, murals, eines i aplicacions
multimèdia i TIC, etc.)

20211

Treballar els mecanismes d'estructuració de la informació  (esquema, síntesi,
mapa conceptual, guió, infografia, etc.)

20212

Treballar la comprensió lectora de textos propis de l'assignatura i emprar les
estratègies de lectura (subratllat, síntesi, anotacions, valoració dels elements
paralingüístics, anàlisi, opinió personal, etc)

20213

Oferir models sobre les tasques i produccions més habituals que l'alumnat ha
de produir en cada matèria

SI4

Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per compartir els
criteris de presentació i correcció d'escrits

NO5

Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per treballar tant el
lèxic específic com les habilitats lingüístiques referides en els punts anteriors. SI6

Bloc 3: Educació literària

Incloure dins del pla lector del centre obres amb continguts de cada àrea de
coneixement

SI1

Bloc 4: Avaluació

Integrar l'avaluació d'objectius lingüístics dins del procés d'ensenyament-
aprenentatge perquè tinga caràcter formatiu i sumatiu.

SI1

Coordinar-se amb els departaments de llengües per decidir quins continguts
lingüístics i comunicatius se iincorporen com a part de l'avaluació de l'àrea no
lingüística

SI2

Coordinar criteris de correcció i exigència lingüística amb el professorat d'àrees
no lingüístiques.

SI3

Bloc 5: Treball competencial

Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i materials de suport
audiovisual en formats diversos

SI1

Dinamitzar projectes interdisciplinaris on els coneixements es vehiculen en les
diferents llengües curriculars per tal d'assolir les destreses i competències
corresponents.

SI2

Promoure intercanvis d'alumnat entre centres valencians de zones lingüístiques
diferents o amb centres estrangers i la participació en programes europeus 20223

Promoure activitats interdisciplinàries amb entitats i organismes que tinguen
programes relacionats amb la visibilització per a adolescents i jóvens de la
cultura, les arts, els esports, el foment de la lectura i la societat multicultural

SI4

Observacions generalsB3.4

 Observacions
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 Observacions

Afegiu-hi qualsevol altra observació respecte als enfocaments metodològics o a la seua aplicació (Els centres
específics d'Educació Especial emplenaran aquest camp obligatòriament.).
Observacions:
1. Els departaments no lingüístics que imparteixen les assignatures en anglés han fet dues propostes: a) D'una
part l'opció de poder canviar, una vegada passen els 4 anys l'assignatura que tenen en anglés i que aquesta
càrrega lectiva amb llengua estrangera passe a una altra assignatura.
b) I d'altra part, l'opció de poder treballar per projectes durant els quatre anys per tal de flexibilitzar la càrrega i
permetre la transversalitat dels coneixements des de diferents assignatures. Açò es podria fer, sempre que es
presente un projecte i s'autoritze per part de l'administració
2. Fomentar la codocència sempre que tinguem recursos en àmbits i assignatures on l'alumnat presente
dificultats acadèmiques.
3. En assignatures de com Competència Oral Comunicativa, sempre que siga possible reduirà la ràtio per classe
per aprofitar més la possibilitat de posar en pràctica els coneixements orals.
4. Fomentar la coordinació interdepartamental per a treballar les distintes metodologies de motivació cap a
l'alumnat, mitjançant cursos i propostes del centre recollides en el PAF (Programa Anual de Formació).

Mesures de suport
Afegiu-hi qualsevol altra observació respecte a les mesures de suport o a la seua aplicació
Observacions:
1. Auxiliars de conversa: El centre ha sol·licitat un auxiliar de conversa en anglés per al suport de les
assignatures no lingüístiques que imparteixen continguts en anglés, i també la mateixa assignatura d'anglés.
2.  Suport del departament d'anglés a les classes que imparteixen els continguts en anglés. També podran
assistir a les reunions de coordinació dels membres plurilingües.
3.  Demanar assessorament al servei plurilingüe, mitjançant el coordinador de zona, per a l'aplicació del
programa plurilingüe.
4.  -Fomentar i reactivar els intercanvis.

MESURES DE SUPORTB4

 MESURES DE SUPORT A L'ENSENYAMENT I ÚS VEHICULAR DE LA LLENGUA

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Projecte educatiu

Intención de participar en proyector
Europeos de Erasmus + KA1 o KA2.

SIParticipació en programes europeus

De moment no tenim contemplat treballar
amb el portfolio, però en un futur es podria
implementar.

NOAplicació del Portfolio Europeu de les Llengües

Hem demanat per al pròxim curs auxiliars
de conversa per a les assignatures
impartides en anglés.

SIParticipació en el Programa d'auxiliars de
conversa

Sempre que tinguem ocasió podrem
participar en aquests tipus de projectes.

SIProjectes d'investigació i innovació educativa
(PIIE) relacionats amb el plurilingüisme i la
interculturalitat

Al Pla Lector es fan activitats diferents com
el club de lectura o De Viva Veu

SIActuacions del Pla lector
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 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Projecte educatiu

entre altres.

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Activitats complementàries i extraescolars

Potenciem les activitats extraescolars i
lingüístiques amb intercanvis sempre ques
és possible.

SIIntercanvi escolar per a la millora de la
competència comunicativa i la cohesió lingüística
(convocatòria Conselleria)

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Cooperació amb l'entorn local i global

Estem oberts a qualsevol proposta local o
externa sempre que beneficie l'alumnat.

SIAccions de col·laboració amb els agents
educadors locals (ajuntament, institucions
culturals, empreses, ONG, associacions...)

Estem oberts a qualsevol proposta local o
externa sempre que beneficie l'alumnat.

SIAccions de col·laboració amb entitats globals
(universitat, mitjans de comunicació, entitats de
prestigi, associacions...) Llengües

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Formació del professorat

Estarem oberts a qualsevol proposta del
profesorat dins del PAF.

NORealització del Curs d'actualització lingüística
(CAL)

Estarem oberts a qualsevol proposta del
professorat.

NOParticipació en cursos del Pla integral
d'aprenentatge de llengües (PIALP)

Com tots els cursos acadèmics, segons les
necessitats del professorat.

SIPlanificació de grups de treball i seminaris en el
PAF del centre

Una vegada passe la pandèmia estem
oberts a reprendre els intercanvis amb
França i altres païssos.

SIViatges i intercanvis del professorat

 Observacions

 TRACTAMENT DE L'ALUMNATB5
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TRACTAMENT DE LES PERSONES NOVINGUDES I DE L'ALUMNAT VULNERABLE

L'atenció a l'alumnat nouvingut està determinada per l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la
inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. L'article
17 preveu que les actuacions educatives i els programes intensius per a l'aprenentatge lingüístic han de tindre,
d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 4/2018, l'objectiu final que l'alumnat aconseguisca una
competència comunicativa que implique el domini de les dues llengües oficials, com a mitjà per a la integració
en l'àmbit educatiu i social.

1. A l'hora de plantejar l'organització del tractament lingüístic, s'ha de tindre en compte el perfil lingüístic de
l'alumnat nouvingut o vulnerable així com la llengua oficial amb major càrrega lectiva en el PLC. Per tot això, el
nostre centre ha acordat (marqueu la casella que corresponga):

2. S'ha previst atorgar hores per al suport lingüístic de l'alumnat nouvingut o vulnerable al professorat del/s
següents departaments:

X PLC amb major percentatge d'hores en valencià.

PLC amb major percentatge d'hores en castellà.

En el primer terç del curs l'aprenentatge serà més intensiu en castellà i a partir del segon trimestre
s'intensificarà el valencià.

 DEPARTAMENT  TOTAL D'HORES

 Valenciano  3

 Castellano  2

 TOTAL D'HORES  5

3. D'acord amb el protocol d'acollida, les mesures d'inclusió del nivell III i les accions metodològiques TIL i TILC
acordades en l'apartat Enfocaments metodològiques d'aquest PLC, amb la finalitat de possibilitar l'adquisició
d'una L2 desconeguda i d'ajudar l'alumnat vulnerable a aconseguir l'èxit acadèmic i per a incorporar

 MESURES DE SUPORT  APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ

 Programes intensius de caràcter lingüístic
NO

En principi, no hem contemplat aquesta
possibilitat.

 Atenció lingüística en reforços i desdoblaments
SI

Amb la figura del coodocent, podrem reforçar
l'atenció lingüística a l'alumnat amb

 Suport personal a l'alumnat: rols de tutorització i
acompanyament SI

Programa de tutorització entre iguals "Compte
amb tu". Alumnat voluntari del

 Grups de conversa i de desenvolupament de l'expressió
oral organitzats amb voluntaris 2023

En un futur es podrà plantejar des de els
departamnets lingüístics, aquests grups de

 Tutorització lingüística d'alumnat  (tàndems lingüístics)
NO

 Adaptació dels elements físics de l'aula i del centre
SI

Hi ha poques barreres arquitectòniques al centre,
però es fará qualsevol modificació
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 MESURES DE SUPORT  APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ

 Adaptació dels  recursos i materials didàctics que suposen
una barrera d'accés al currículum per a SI

S'adaptarem a qualsevol circumstància com ho
estem fent en aquest moment amb el

Observacions

El centre facilitarà totes aquelles eines necessàries per a garantir la inclussió de tot l'alumnat.

 MODALITAT DE PRESÈNCIA DE LES LLENGÜES I CULTURESB6

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Activitats d'integració

26 de setembre: Celebració del Dia
Europeu de les Llengües amb activitats de
centre i interdepartamentals per a
visibilitzar les llengües minoritàries

SI Activitats globals de centre de sensibilització
interlingüística i intercultural

Programa d'integració lingüítica (PIL):
Programa de sensibilitzacció de les
llengües oficals per als alumnes nouvinguts
estrangers.

SI Activitats del Pla d'acció tutorial de
sensibilització interlingüística i intercultural i
d'integració de l'alumnat nouvingut

Realització d'activitats de sensibilització per
a donar a conéixer aquest sistema a la
resta d'alumnat, ja que hi ha centre un
alumne amb ceguera.

2022 Activitats per a conéixer el sistema braille

Realització d'activitats de sensibilització per
a donar a conéixer la llengua de signes a
l'alumnat.

2023 Activitats per a conéixer la llengua de signes

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Presència de les llengües i les cultures

De moment no tenim interessat en aquesta
activitat.

NO Participació de l'alumnat en els cursos de
llengua, cultura i civilització romaneses

Es podran fer activitats en què l'alumnat
puga expressar la seua llengua per a
visibilitzar altres realitats lingüístiques i
culturals.

SI Coneixement i presència de les llengües de
l'alumnat com a recurs metodològic per a
l'aprenentatge plurilingüe

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Actuacions específiques amb el romaní, la llengua de signes i el braille
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 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Actuacions específiques amb el romaní, la llengua de signes i el braille

No tenim alumnat gitano.NO Treball d'unitats didàctiques sobre la història i la
cultura del Poble Gitano
(http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-
educacion/reico-poble-gitano)

 Observacions

 MESURES ORGANITZATIVESB7

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Coherència en els diferents nivells educatius

Es coordinará setmanalment les
assignatures no lingüístiques que
imparteixen l'ensenyamnet en anglés.

SICoordinació plurilingüe

Reunions setmanals de TIL amb els
departaments lingüístics per a coordinar-se
en l'ESO, especialment en els àmbits de
primer d'ESO.

2022Coordinació entre les àrees lingüístiques

Es realitza coordinació entre Primària i
Secundària mitjançant les reunions de
transició també entre Secundària i
Batxillerat.

SICoordinació entre nivells del centre

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Continuitat entre etapes

Aquest centre sempre ha estat en una zona
de parla valenciana i aquesta transició ja es
va realitzar fa aproximadament 15 anys.

NOMesures relacionades amb el PEPLI en el Pla de
transició

Cada curs es garantirá que els
departaments complisquen l'acord del PLC
amb el percentatge d'utilització de la
llengua assignada.

SIMesures per a la continuïtat dels percentatges

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Organització i agrupament òptim de l'alumnat

Es tractará de fer els agrupamnetsSICriteris d'agrupament de l'alumnat
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 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Organització i agrupament òptim de l'alumnat

segons la normativa vigent i, possibilitant al
màxim un entorn d'aprenentatge adequat.

Hem demanat auxiliars de conversa per a
l'ensenyament plurilingüe (anglés) i la
coodocència al programa PROA.

SICriteris de suport lingüístic relacionats amb
l'organització i l'agrupament

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Entorns d'aprenentatge, espais i contextos

Una vegada passe la pandèmia es podran
tindre aules o llocs epecífics per a practicar
l'ús de les llengües.

SIUtilització d'espais del centre per a millorar l'ús
de les llengües

Qualsevol plataforma que ajude a millorar
l'ús de llengua des de cada departament.

SIUtilització d'entorns d'aprenentatge virtuals per a
millorar l'ús de les llengües

 Observacions

C  PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

ÀMBITS I ACTUACIONS

ACTUACIONS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

ÀMBIT ADMINISTRATIUC1

Documentació rebuda NO
Preferiblement es demanarà que
siga en valencià.

Recull d'escrits administratius SI
Tots els documents administratius
hauran d'estar en valencià. En

Retolació i cartells 2021
Els despatxos i sales de l'institut
estaran rotulades en anglés ,

Personal PAS SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.

Recursos informàtics i digitals SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.

Atenció al públic i megafonia SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.

Reunions SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.
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Documents de gestió administrativa 2021
Tots els documents administratius
hauran d'estar en valencià. En

ACTUACIONS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

ÀMBIT DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ PEDAGÒGICAC2

Documentació interna SI
Es fará tota en valencià i
ocasionalment en castellà.

Reunions pedagògiques SI
La llengua vehicular será el
valencià.

Formació lingüística i didàctica SI
Estem interessats en impartir
classes de preparació per a

Recursos didàctics SI
Majoritàriament en valencià,
encara que dependrà de la llengua

Agenda escolar SI En valencià.

Proves de nivell SI
En anglés i francés (A2) al propi
centre.

Biblioteca 2024
Actualment la biblioteca no
s'utilitza perquè es necessita per a

Música del centre SI
Es posa música a l'eixida del pati i
en totes aquelles activitats de

Reducció de l'exempció SI
Tenim pocs casos d'exempció en
valencià i només es realitza quan

Xarrades informatives universitàries SI Majoritàriament en valencià.

Convocatòries escolars SI
En valencià. (Open Day, Reunions
de transició i activitats entre

Activitats culturals SI
Depén de l'assignatura que
propose l'activitat, però

Portfolio NO
De moment no tenim contemplat
treballar amb el portfolio, encara

ACTUACIONS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

ÀMBIT SOCIAL I D'INTERRELACIÓ AMB L'ENTORNC3

Actes oficials SI
En valencià, com les cloendes,
activitats de centre presentades

Mitjans de comunicació SI
Majoritàriament en valencià, com
ràdio "Les Valls", el periódic o la

Activitats extraescolars i complementàries SI
Majoritàriamente en valencià
encara que dependrà de

Comunicació amb les famílies SI Preferentment en valencià.

Comunicació institucional SI En valencià.

Famílies i AMPA en el desenvolupament del PLC SI
L'AMPA mitjançant el consell
escolar aprovarà l'actual PLC, fent

Cursos de valencià per a mares i pares NO
Estem oberts a facilitar les
instal·lacions pels cursos

Activitats de promoció SI
Dia de portes obertes (Open Day),
presencial i virtual, mitjançant un
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Documents TIC SI
Es realitzaran des de les  diferents
assignatures per a implementar la

Intercanvi d'alumnat 2024
Quan passe la pandèmia i tinguem
seguretat restablirem contactes

«L'escola canta» 2024
En un futur si que es podrà
participar en aquesta activitat

«L'escola fa ràdio» SI
Nosaltres també tenim ràdios
locals que col·laboren en el centre.

Intercanvis epistolars NO

Activitats culturals municipals SI
Participem en aquelles activitats
municipals que se'ns proposa com

Difusió d'activitats SI
MItjançant peròdics, ràdio,
televisió, Twitter, Instagram,

OBSERVACIONSC4

Afegiu-hi qualsevol altra observació respecte a les actuacions o a la seua aplicació.
Observacions:
1. -Dur a terme un Pla d'Acollida, de manera que es facilite la incorporació a classe de l'alumnat estranger, i
d'aquesta forma facilitar la seua immersió lingüística. Tenim en marxa el programa PIL (Programa d'Integració
Lingüística) del centre, en valencià i castellà per atendre, almenys unes 5 hores setmanals, a l'alumnat estranger
amb dificultats lingüístiques.
2. Garantirem la comunicació administrativa, interna i externa, en valencià.
3. -La senyalització d'aules i estances del centre estarà en valencià, castellà i anglés.
4. -El centre vetlarà perquè es respecten els percentatges mínims de les llengües assignades a cada assignatura,
tenint en compte que la llengua vehicular del centre serà en valencià, per estar en una zona majoritària de parla
valenciana.

Observacions

D  Avaluació

Orientacions sobre l'avaluació

L'avaluació del PLC ha de ser l'instrument que ajude a millorar les actuacions previstes pel que fa a l'ús i l'ensenyament de
les llengües en el centre (Llei 4/2018, art. 15.3 i 15.4). Ha de servir per a reflexionar sobre cadascun dels elements del PLC
i com ajuden a la consecució dels objectius fixats.

Almenys cada quatre cursos escolars els centre educatius faran una avaluació dels resultats i del procés d'aplicació del
projecte lingüístic de centre, d'acord amb les mesutrs d'avaluació que es preveuen en cadascun dels projectes.(Llei
4/2018, art. 18). Tot i això es recomana que el centre faça una avaluació anual d'acord amb la revisió i actualització d'altres
documents  del centre com ara la PGA o el PAM.

Aquesta avalució ha d'incloure tres grans apartats: avaluació del objectius generals del PLC, avaluació dels elements
configuradors del PLC o avaluació sobre la competència plurilingüe i intercultural de l'alumnat. Es facilita un model orientatiu
per a realitzar l'avaluació disponible a la Guia del PLC
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Observacions

 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 DADES DEL CENTREA1

 Codi: 46020273  NIF del centre: Q9655421G

 Nom: IES LA VALL DE SEGÓ

 Adreça: DE QUARTELL

 Codi postal: 46511  Localitat: BENIFAIRÓ DE LES VALLS

 Província: València  Comarca: El Camp de Morvedre

 Titularitat: Generalitat Valenciana  Règim: Públic

 Telèfon: 962617715  Fax: null  Corr. electrònic: 46020273@edu.gva.es

 Director del centre: ISRAEL RODRIGUEZ GIMENEZ

 CONTEXT EXTERN

Dades sociolingüístiques de l'alumnat

A2

LLENGÜES PERCENTATGE (%)

ALUMNAT

ALTRE 5

CASTELLÀ 20

VALENCIÀ 75

LLENGÜES PERCENTATGE (%)

FAMÍLIA

ALTRE 5
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 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT EXTERN

Dades sociolingüístiques de l'alumnat

A2

CASTELLÀ 20

VALENCIÀ 75

Observacions al context extern

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Observacions:
El professorat d'FPB és professorat tècnic interí d'FP per a impartir el mòdul d'informàtica i comunicació I i II.

 Centres de Primària adscrits

CENTRE VALENCIÀ (%) CASTELLÀ (%) Lleng. estr. (%) OBSERVACIONS

CEIP L'ERMITA  59  26  16

CRA BENAVITES-
QUART DE LES

 51  34  16

CEIP SANTA ANA  60  26  15

CEIP SAN VICENTE
FERRER

 57  27  17

MITJANA DE
CENTRES
ADSCRITS

 56.8  28.3  16

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'arts plàstiques
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 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

044790753R BLASCO BLASCO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
ARANTZAZU

CC B2 B2

019994679C ARANDA SANCHEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
FRANCISCO CC C1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de ciències naturals

053787304X ARNAU MARCO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
SANDRA CC

019101078S ECHEVARRIA SANSANO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

ARANZAZU CC B2

033401514V MARTI PALANCA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
HILARIO CC B1

073400832N MEMBRADO CORMA
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CRISTINA DM B2

033403774T LLAMAS CHORDA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ANDRES DM

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'economia

033568178T JIMENEZ SANTAMARIA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
PABLO CC B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'educació física

044798424J CHICHARRO LOPEZ
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ESTER CC B1

018037486N DUCH ORLEANS
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
MERCEDES

CC B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de filosofia

022541064Y BASELGA SANCHEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JOSE FÉLIX
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 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

044798809F DEL AMO SAEZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CAROLINA DM B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de física i química

020478032M VICENTE VIÑAS
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARIA CC B2 B2

044034874V SENRA JIMENEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

RAUL
OSWALDO

CC

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de francés

035603246M RAZOLA GARCIA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

FELISA
VIOLETA

DM B1 C2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de geografia i història

044792203W GARRIDO GOMEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

IGNACIO
ENRIQUE

DM B2

019091162N PEDROS GARCIA
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JULIO DM B1

073394501Y MORENO ALONSO
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
FERNANDO CC B2

044798123B SANCHIS MENDEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JORDI JOAN CC B1 B1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'informàtica

048308353G PEREZ CABELLO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
VICTOR CC C1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'anglés
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 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

019101192Z ANECHINA PEREZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

PABLO
ANTONIO

B2

045911534S DIAZ MARQUEZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CAROLA CC C2 B1B2

045795333X LLUSAR CAMARELLES
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
LAURA CC C2 B2

073402090M CASINO LOPEZ
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ADELAIDA C1

045801459H GUEVARA SORO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ANDREA DM

018991961X MARTINEZ VILLAR
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ROSA MARIA DM C2 C1

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de llatí

048314415V GARCIA OLMOS
PR.ENS.SECUN

.EN

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
CARLES CC

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de llengua castellana i literatura

044797792W FERNANDEZ BERMEJO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARIA JESUS CC

019096783K ALPUENTE CIVERA
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
Mª LUISA CC

020913740R GARCIA DE LA CRUZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
LAURA B2

019097833J MARTINEZ I GARCIA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

JOSEP
PASQUAL

DM

045804823R QUILEZ NAVARRO
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARIA DM

044795943Q ESCOBAR CAMPOS
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ISABEL B1

020059545A NEGRE PARRA
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ALBA CC

018978377L CALLES MORENO
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
PAZ CC C2
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 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

020002673X AGULLÓ LLORET
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARÍA PILAR DM B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de llengua valenciana i literatura

019097493H GARGALLO BAREA
EOI: PROF.

ENS.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
OLGA

044791175D FERRER GARCES
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ROSA DM B2

020852168T PELLICER TORRES
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
DOLORES

DM B1

044796029X BROCH MARTIN
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
SILVIA DM B1

044799695L ROMERO MARTINEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
CARMEN

DM

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de matemàtiques

029027280S JORGE DAROS
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
FRANCISCA DM B2 B2

045803776N VILAR LOPEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MARTA DM B2

033414144C COSME ASENSI
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
NOELIA CC B1

053498178V SANCHEZ SALMERON
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ALVARO

045800273M SERRANO GONZALEZ
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MIRIAM DM C2

022576097X MOCHOLI MUNERA
PR.ENS.SEC.E

N COMISSIÓ DE
SER.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
AMPARO CC B2

073402139P VILAR LOPEZ
PR.ENS.SEC.C
ON.CAT.COMIS.

SERV.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ALBA CC

044803237L LOPEZ GONZALEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
TANIA DM C1
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 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de música

020826886H ALFONSO MARZO
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ANA MARIA CC B2

033406913B RODRIGUEZ GIMENEZ
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
ISRAEL CC B2 B2B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'orientació

019091089P MAÑEZ VERA
MESTRE

(SECUNDÀRIA)

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA

MARIA
CONCEPCION

DM B1

039905900A RODRÍGUEZ CATALÀ
PR.ENS.SEC.C
ON.CAT.COMIS.

SERV.

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
REBECA CC B1

045798566T PEÑA LAPUERTA
MESTRE

(SECUNDÀRIA)
MARIA ISABEL CC

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de religió

044791214W ROJAS ANTONI
PROFESSOR
DE RELIGIÓ

PROF. DE
RELIGIO

INMACULADA CC B2

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament de tecnologia

052735103J ASORLIN SORIANO
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
MIGUEL CC

033565350R PASCUAL RUIZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
JESUS CC B2

044797396C PONS INCHAURRAGA
PROF.D'ENSEN

YAMENT
SECUNDARI

PROF.
EDUCACIO

SECUNDARIA
HUGO CC B2 B1

Observacions al personal d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
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 ANÀLISI DEL CONTEXTA

 CONTEXT INTERNA3

 Formació Professional

Competencia plurilingüe del professorat destinat al centre

 NIF  Primer cognom  Segon cognom  Categoria COS Nom  Valencià  Anglés  Italià Alemany Francés

Departament d'informàtica

044801990Z FERRI CARUANA
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF. TÈCNIC
FP

ENRIQUE
TARSILO

X08760377E GONZALEZ
PROF.D'ENS.
SECUNDARI

INTERÍ

PROF. TÈCNIC
FP

MIGUEL
HERNAN

CC B1

Observacions al personal de Formació Profesional

B PLA D'ENSENYAMENT I ÚS VEHICULAR DE LES LLENGÜES

 OBJECTIUSB1

La redacció dels objectius del Projecte lingüístic de centre ha de recollir els objectius expressats en la Llei
4/2018 (art. 4, 5 i 18) i els objectius que el centre determine com a propis. En tot cas, han de referir-se a:
objectius generals del PEPLI, objectius sobre cada apartat o element configurador del PLC i objectius sobre la
competència plurilingüe i intercultural de l'alumnat.

NormativaB1.1

 Objectius generals del projecte

1. Garantir, mitjançant l'elaboració del PLC, la consecució dels objectius i els nivells bàsics de referència que

figuren en els articles 4 i 5 de la Llei 4/2018.

2. Garantir, mitjançant l'elaboració del PLC, la consecució dels objectius propis del centre determinats a partir

del context i de la seua proposta pedagògica.

3. Aconseguir que el PLC esdevinga un instrument per a la transparència, l'eficàcia i el treball conjunt dels

centres, les famílies i l'administració educativa.

4. Preveure les modificacions necessàries en el projecte lingüístic de centre per tal de garantir que l'alumnat

assolisca els objectius d'educació plurilingüe i intercultural.

CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I
FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES

B1.2

CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL
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CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

1. Facilitar que l'alumnat del centre puga assolir la màxima competència funcional en ambdues llengües

oficials.

2. Garantir un contacte enriquidor de l'alumnat amb les llengües curriculars no pròpies.

3. Afavorir la integració de l'alumnat en la societat valenciana per mitjà del major domini possible de les

llengües ambientals.

4. Garantir la normalització de l'ús social i institucional del valencià dins del sistema educatiu.

5. Convertir l'alumnat en aprenents estratègics i autònoms de llengües i motivats per aprendre'n durant tota la

vida.

Objectius sobre els elements configuradors del projecteB1.3

Anàlisi del centre. Professorat. Formació

- Aconseguir que les actuacions formatives programades en el PAF afavorisquen el nivell òptim de capacitació
lingüística i didàctica en les llengües curriculars per dur endavant el Projecte lingüístic de centre.

- Afavorir que el professorat puga participar en actuacions i activitats formatives del centre o externes al
centre (CAL, PIALP/EOI, Capacitació en llengües, Estades, etc.).

Objectius

- Aconseguir un disseny del PLC que partisca dels objectius marcats en la llei 4/2018 i dels propis del centre
basats en l'anàlisi sociolingüística del centre i de l'entorn.

Cronograma de llengües vehiculars. Incidència del PLC en els documents de planificació pedagògica
(PGA, PAM, PADIE, PA...)

- Respectar la llengua vehicular i la llengua del material curricular i dels recursos TIC establerts en el PLC per a
cada àrea.

- Respectar la proporció de temps lectiu vehiculat en cada llengua d'acord amb el que s'ha establert en el PLC i
deixar-ho reflectit a la PGA.

- Recollir anualment en la PGA i en el Pla d'actuació per a la millora (PAM) les innovacions didàctiques, les
mesures organitzatives derivades de l'aplicació del PLC.

- Adequar els horaris generals i la priorització de la llengua minoritzada tenint en compte les mesures
organitzatives proposades en el PLC i les possibles mancances en competència lingüística de l'alumnat

Metodologia.Intervenció didàctica a l'aula

- Adaptar la metodologia per a l'ensenyament i ús vehicular de les llengües curriculars i la programació d'aula
als objectius previstos en el PLC i d'acord amb els nivells de referència del MECR per a les llengües.

Mesures de suport

- Aplicar les mesures de suport necessàries per a aconseguir els objectius proposats en el PLC.

- Actualitzar el fons bibliogràfic, els recursos de la biblioteca i realitzar actuacions del pla lector del centre,
d'acord amb el disseny curricular de totes les llengües del PLC.
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- Dissenyar un pla de treball de la competència comunicativa oral (CCO) organitzat tenint en compte les
diferents destreses de cada llengua.

Tractament de l'alumnat nouvingut i vulnerable

- Adequar els horaris i els suports a alumnat nouvingut o vulnerable d'acord amb les seues necessitats, i
recollir els acords en el PADIE i en el pla d'acollida.

Presència de les llengües no curriculars

- Promoure accions específiques perquè les famílies coneguen el PLC del centre i afavorir un contacte
enriquidor amb les llengües i cultures no curriculars però pròpies de l'alumnat.

- Realitzar activitats i adoptar mesures de cooperació amb les famílies i els diferents agents educadors de la
localitat o la zona per a afavorir la cohesió social al voltant del plurilingüisme i la interculturalitat.

Mesures organitzatives

- Organitzar les mesures necessàries, els horaris i els suports escolars tenint en compte les mancances en
competència lingüística de l'alumnat.

- Prioritzar la llengua minoritzada tenint en compte les mesures organitzatives proposades en el PLC i les
possibles mancances en competència lingüística de l'alumnat.

Pla de normalització lingüística (PNL)
-Programar i realitzar actuacions continuades dins del pla de normalització lingüística per a cada curs escolar.

- Tindre cura en els models o referents lingüístics per a l'alumnat (personal docent i personal no docent) i en
la llengua de relació amb l'alumnat.

-Realitzar mesures de sensibilització envers l'aprenentatge de llengües i especialment sobre el foment
d'actituds positives envers el valencià i altres llengües minoritzades o minoritàries.

Innovació, assessorament i avaluació

- Demanar suport i assessorament en relació al PLC, i en especial sobre els aspectes metodològics, i afavorir
els projectes d’innovació educativa d'acord amb les exigències del PLC.

- Elaborar instruments de millora propis que contemplen la realitat particular del centre.

1. Aconseguir que l'alumnat assolisca els nivells bàsics de referència en competència comunicativa oral i
escrita en valencià d'acord al curs escolar que cursa. Ensenyament obligatori (nivell B1 al final de l'etapa) /
Ensenyament postobligatori (nivell B2 al final de l'etapa).
2. Aconseguir que l'alumnat assolisca els nivells bàsics de referència en competència comunicativa oral i
escrita en castellà d'acord al curs escolar que cursa. Ensenyament obligatori (nivell B1 al final de l'etapa) /
Ensenyament postobligatori (nivell B2 al final de l'etapa).
3. Aconseguir que l'alumnat assolisca el domini funcional d'una o més llengües estrangeres d'acord al curs
escolar que cursa. Ensenyament obligatori (nivell A1 al final de l'etapa) / Ensenyament postobligatori (nivell A2
al final de l'etapa).
4. Afavorir la curiositat per les llengües curriculars, i els coneixements sobre com són i com funcionen, els
procediments per a la construcció d'aquests coneixements a partir de l'observació, manipulació i comparació
de les diferents llengües presents en l'aula, i des d'una perspectiva crítica sobre com s'usen.

Objectius sobre la competència plurilingüe i intercultural de l'alumnatB1.4
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5. Permetre a l'alumnat el contacte enriquidor amb les llengües i cultures no curriculars però pròpies d'una
part de l'alumnat.
6. Realitzar en algun moment dels estudis de Primària, Secundària, Formació Professional i Formació de
Persones Adultes algun tipus d'avaluació per comprovar el nivell del MECR en cadascuna de les llengües.
7. Garantir el dret de tot l'alumnat a assolir el seu màxim potencial pel que fa al coneixement i a l'ús de les
llengües, independentment de la procedència sociocultural de les famílies, de les competències comunicatives,
de les experiències culturals amb què arriben al centre, i de les seues aptituds i estils d'aprenentatge.
8. Ajudar a la formació de l'alumnat per a la convivència i per a integrar-se com a ciutadà de ple dret en una
societat multilingüe i multicultural.

Objectius propis del centreB1.5
 OBJECTIU  DESCRIPCIÓ

 Noves metodologies
 Utilitzar les llengües d'una forma dinàmica implementatnt
noves metodologies aixó com recursos

 Llengües curriculars
 Promocionar les llengües no curriculars en activitats culturals
i de centre,.

 Treball cooperatiu
 Fomentar activitats dins de l'aula per a implementar  treballs
cooperatius i multidisciplinars.

 Assignatures no lingüístiques en Anglés
 Coordinació interdepartamental amb les assignatures en
Anglés i el Departament d'anglés. Potenciar aquesta

 Promoció i ús del Valencià
 Realització d'activitats i iniciatives en Valencià dins i fora de
l'aula.

Observacions

-Fomentar la coordinació entre departaments.
-Promocionar l'ús de llengües.
-Utilitzar noves metodologies i tecnologies.

B2 Cronograma

Educación Secundaria Obligatoria

Proporció d'us vehicular en cada llengua

Càlcul de percentatge comú

Valencià Castellà Lleng. Estr.

 Càlcul de percentatge comú + no comú

 Valencià Castellà Lleng. Estr.

48.8 % 25.5 % 16.9 %  57.6 % 32.8 % 25.7 %

CURS
%  COMÚ
VALENCIÀ

%COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ
LLENG.
ESTR.

% COMÚ +
NO COMÚ
VALENCIÀ

% COMÚ +
NO COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ +
NO COMÚ

LLENG.
ESTR.

ESTAT

55 23.3 15 61.7 30 21.71ESO Completat
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CURS
%  COMÚ
VALENCIÀ

%COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ
LLENG.
ESTR.

% COMÚ +
NO COMÚ
VALENCIÀ

% COMÚ +
NO COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ +
NO COMÚ

LLENG.
ESTR.

ESTAT

51.7 26.7 15 58.3 33.3 21.72ESO Completat

46.9 25 15.6 59.4 31.3 28.13ESO Completat

43.8 25 21.9 53.1 34.4 31.34ESO Aplicat Completat

40.6 28.1 21.9 50 37.5 31.34ESO Acad. Ciències Completat

40.6 28.1 21.9 50 37.5 31.3
4ESO Acad. Humanitats i
Ciències Socials

Completat

Bachillerato

Proporció d'us vehicular en cada llengua

Càlcul de percentatge comú

Valencià Castellà Lleng. Estr.

 Càlcul de percentatge comú + no comú

 Valencià Castellà Lleng. Estr.

47.2 % 28.8 % 13.8 %  57.5 % 32.8 % 20.1 %

CURS
%  COMÚ
VALENCIÀ

%COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ
LLENG.
ESTR.

% COMÚ +
NO COMÚ
VALENCIÀ

% COMÚ +
NO COMÚ
CASTELLÀ

%  COMÚ +
NO COMÚ

LLENG.
ESTR.

ESTAT

39.4 30.3 18.2 51.5 42.4 18.2PRIMER BATX CIÈNCIES Completat

42.4 27.3 18.2 54.5 39.4 18.2PRIMER BATX
HUMANITATS

Completat

54.5 27.3 18.2 54.5 27.3 18.2
PRIMER BATX CIÈNCIES
SOCIALS

Completat

46.9 31.3 9.4 59.4 31.3 21.9SEGON BATX CIÈNCIES Completat

50 28.1 9.4 62.5 28.1 21.9SEGON BATX HUMANITATS Completat

50 28.1 9.4 62.5 28.1 21.9
SEGON BATX CIÈNCIES
SOCIALS

Completat
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Formació Professional

Proporció d'us vehicular en cada llengua

Càlcul de percentatge comú

Valencià Castellà Lleng. Estr.

0 % 0 % 0 %

CICLE
%  COMÚ
VALENCIÀ

%COMÚ
CASTELLÀ

ESTAT
%  COMÚ
LLENG.
ESTR.

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS Validat

B3 Enfocaments Metodològics

B3.1 Introducció

Les línies metodològiques que fixe el centre pel que fa a l'ensenyament i ús de les llengües han de contemplar com a marc
general I’ adopció d'enfocaments plurilingües integrats (Llei 4/2018, cap.21), tant en l'ensenyament de les llengües
(tractament integrat de llengües, TIL) com es l'ús vehicular (diverses modalitats del tractament integrat de llengua i
continguts, TILC).

Aquest enfocaments es defineixen per:

1. Enfocaments basats en la interacció, la comunicació mitjançant gèneres de text orals i escrits i la reflexió metalingüística
lligada a l'activitat comunicativa pel que fa a l'ensenyament de llengües.

2. Tractament didàctic de la diversitat a l'aula, en l'ensenyamenent i ús vehicular de les llengües, com a riquesa i un recurs
que cal aprofitar i no com un problema que cal resoldre, i des de la perspectiva d'èxit per a tot l'alumnat.

3. Tractament explícit, en l'ús vehicular de les llengües (llengua primera,llengua segona, llengua de comunicació
internacional, llengües personals adoptives), del llenguatge acadèmic necessari per a la construcció dels sabers
disciplinaris.

4. Tractament que facilite la transferència, el control  de la interferència i la construcció plurilingüe dels sabers com a eines
didàctiques en l'ensenyament i ús vehicular de les llengües.

5. Enfocaments plurilingües que ajuden a la sensibilització interlingüística i intercultural, com ara l'obertura a les llengües i
la intercomprensió entre llengües, o que faciliten l'autonomia de l'aprenent i potencien la competència d'aprendre a
aprendre, com ara el Portfolio europeu de les llengües. Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, que promouen els
processos de recerca, tractament i difusió de la informació i la pràctica de l'alfabetisme múltiple.

6. En l'ensenyament de les àrees lingüístiques, la llengua d'ensenyament ha de ser necessàriament la llengua d'objecte
d'aprenentatge.

7. En les àrees no lingüístiques, la comunicació, tant oral com escrita, s'ha de fer en la llengua vehicular de l'àrea. A més,
els llibres de text i altres materials curriculars i eines TIC que s'utilitzen han d'estar en la llengua en què es vehicule l'àrea.
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B3.2

Vista la complexitat de la proposta didàctica, i per tal que siga factible la realització, el nostre centre ha acordat la següent
temporització d'accions metodològiques TIL, des del primer curs d'aplicació del PLC

 NÚM.  ACCIONS METODOLÒGIQUES        TIL  APLICACIÓ

L’ordre d’aplicació dels blocs és optatiu, amb excepció del bloc 0, pel qual s'ha de començar obligatòriament.

Tractament integral de Llengües (TIL)

Bloc 0: Acords previs

Elaborar uns criteris per a seleccionar o elaborar conjuntament els materials
curriculars

20211

Establir criteris de coordinació pel que fa a la distribució dels continguts 20212

En llengua estrangera, decidir la llengua de referència i recomanar diccionaris
bilingües

20213

Bloc 1: Comunicació oral: escoltar, parlar i conversar

Establir uns acords pel que fa als criteris de correcció de l'oral: què, quan i com
corregir (treball intensiu de l'expressió oral formal).

SI1

Planificar el treball de l'oral: elaborar un model de treball SI2

Definir estratègies per a potenciar el desenvolupament de l'oral en L2 (valencià
com a llengua segona)

SI3

Planificar les estratègies per al treball oral en LE (llengua estrangera) SI4

Bloc 2: Comunicació escrita: llegir i escriure

Dissenyar models comuns de tècniques d'aprenentatge: resum, esquema,
treball d'investigació, etc.

SI1

Elaborar un model de correcció de l'escrit per a l'alumnat SI2

Establir uns acords pel que fa als criteris de correcció de lescrit (què, com i
quan corregir)

SI3

Planificar el treball de la comprensió lectora: elaborar un model de treball
SI4

Planificar el treball d'expressió escrita: elaboració de model de treball SI5

Bloc 3: Coneixement de la llengua

Establir criteris sobre els gèneres que s'han de treballar en cada àrea, en funció
de les necessitats expressives de l'alumnat

SI1

Establir acords pel que fa a la terminologia gramatical SI2

Programar el tractament dels elements diferencials de cada una de les llengües
que són més difícils d'assolir per l'alumnat

SI3

Elaborar criteris de presentació d'escrits amb la utilització de diferents formats i
eines TIC

SI4

Bloc 4: Educació literària

Programar conjuntament el treball dels gèneres literaris SI1

Coordinar els objectius i les actuacions del pla de foment de la lectura, junt amb
el professorat de les àrees no lingüístiques.

SI2

Bloc 5: Avaluació

Establir acords sobre els criteris i els instruments de l'avaluació. SI1

61  / 71



 PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

2020/PLC/1/000 05/02/2021 04/05/2021 20/05/2021 Aprovat 2020

Núm. sol·licitud Data de gravació Data d'enviament Data de resolució Estat Curs acadèmic

Elaborar conjuntament instruments d'avaluació diversificats: instruments per a
l'autoavaluació, activitats complexes i proves específiques

SI2

Bloc 6: Treball competencial

Planificar el treball de les actituds lingüistiques al llarg de cada etapa. SI1

Incentivar el treball lingüístic per tasques que dinamitzen un aprenentatge
significatiu de les llengües.

SI2

Promoure projectes lingüístics que prioritzen l'enfocament comunicatiu de la
llengua.

SI3

Coordinar amb el professorat d'àrees no lingüístiques criteris de correcció i
exigència lingüística

20224

B3.3

Vista la complexitat de la proposta didàctica, i per tal que siga factible la realització, el nostre centre ha acordat la següent
temporització d'accions metodològiques TILC, des del primer curs d'aplicació del PLC

 NÚM.  ACCIONS METODOLÒGIQUES        TILC  APLICACIÓ

L’ordre d’aplicació dels blocs és optatiu.

Tractament integral de Llengua i continguts (TILC)

Bloc 1: Comunicació oral: escoltar, parlar i conversar

Tenir cura que sempre hi haja un suport textual en la llengua de l'assignatura
per a qualsevol activitat docent

20211

Treballar els mecanismes de transmissió oral i escrita- de la informació
obtinguda (definició, resposta breu, assaig, exposició, mediació, etc.)

20212

Oferir models sobre les tasques i produccions més habituals que l'alumnat ha
de produir en cada matèria

20213

Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per compartir els
criteris de presentació i correcció de treballs orals.

NO4

Bloc 2: Comunicació escrita: llegir i escriure

Preveure estratègies per facilitar l'aprenentatge del lèxic específic propi de cada
matèria (vocabularis, mapes conceptuals, murals, eines i aplicacions
multimèdia i TIC, etc.)

20211

Treballar els mecanismes d'estructuració de la informació  (esquema, síntesi,
mapa conceptual, guió, infografia, etc.)

20212

Treballar la comprensió lectora de textos propis de l'assignatura i emprar les
estratègies de lectura (subratllat, síntesi, anotacions, valoració dels elements
paralingüístics, anàlisi, opinió personal, etc)

20213

Oferir models sobre les tasques i produccions més habituals que l'alumnat ha
de produir en cada matèria

SI4

Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per compartir els
criteris de presentació i correcció d'escrits

NO5

Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per treballar tant el
lèxic específic com les habilitats lingüístiques referides en els punts anteriors. SI6

Bloc 3: Educació literària

Incloure dins del pla lector del centre obres amb continguts de cada àrea de
coneixement

SI1

Bloc 4: Avaluació

Integrar l'avaluació d'objectius lingüístics dins del procés d'ensenyament-
aprenentatge perquè tinga caràcter formatiu i sumatiu.

SI1

Coordinar-se amb els departaments de llengües per decidir quins continguts
lingüístics i comunicatius se iincorporen com a part de

SI2
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l'avaluació de l'àrea no lingüística

Coordinar criteris de correcció i exigència lingüística amb el professorat d'àrees
no lingüístiques.

SI3

Bloc 5: Treball competencial

Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i materials de suport
audiovisual en formats diversos

SI1

Dinamitzar projectes interdisciplinaris on els coneixements es vehiculen en les
diferents llengües curriculars per tal d'assolir les destreses i competències
corresponents.

SI2

Promoure intercanvis d'alumnat entre centres valencians de zones lingüístiques
diferents o amb centres estrangers i la participació en programes europeus 20223

Promoure activitats interdisciplinàries amb entitats i organismes que tinguen
programes relacionats amb la visibilització per a adolescents i jóvens de la
cultura, les arts, els esports, el foment de la lectura i la societat multicultural

SI4

Observacions generalsB3.4

 Observacions

Afegiu-hi qualsevol altra observació respecte als enfocaments metodològics o a la seua aplicació (Els centres
específics d'Educació Especial emplenaran aquest camp obligatòriament.).
Observacions:
1. Els departaments no lingüístics que imparteixen les assignatures en anglés han fet dues propostes: a) D'una
part l'opció de poder canviar, una vegada passen els 4 anys l'assignatura que tenen en anglés i que aquesta
càrrega lectiva amb llengua estrangera passe a una altra assignatura.
b) I d'altra part, l'opció de poder treballar per projectes durant els quatre anys per tal de flexibilitzar la càrrega i
permetre la transversalitat dels coneixements des de diferents assignatures. Açò es podria fer, sempre que es
presente un projecte i s'autoritze per part de l'administració
2. Fomentar la codocència sempre que tinguem recursos en àmbits i assignatures on l'alumnat presente
dificultats acadèmiques.
3. En assignatures de com Competència Oral Comunicativa, sempre que siga possible reduirà la ràtio per classe
per aprofitar més la possibilitat de posar en pràctica els coneixements orals.
4. Fomentar la coordinació interdepartamental per a treballar les distintes metodologies de motivació cap a
l'alumnat, mitjançant cursos i propostes del centre recollides en el PAF (Programa Anual de Formació).

Mesures de suport
Afegiu-hi qualsevol altra observació respecte a les mesures de suport o a la seua aplicació
Observacions:
1. Auxiliars de conversa: El centre ha sol·licitat un auxiliar de conversa en anglés per al suport de les
assignatures no lingüístiques que imparteixen continguts en anglés, i també la mateixa assignatura d'anglés.
2.  Suport del departament d'anglés a les classes que imparteixen els continguts en anglés. També podran
assistir a les reunions de coordinació dels membres plurilingües.
3.  Demanar assessorament al servei plurilingüe, mitjançant el coordinador de zona, per a l'aplicació del
programa plurilingüe.
4.  -Fomentar i reactivar els intercanvis.

MESURES DE SUPORTB4
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 MESURES DE SUPORT A L'ENSENYAMENT I ÚS VEHICULAR DE LA LLENGUA

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Projecte educatiu

Intención de participar en proyector
Europeos de Erasmus + KA1 o KA2.

SIParticipació en programes europeus

De moment no tenim contemplat treballar
amb el portfolio, però en un futur es podria
implementar.

NOAplicació del Portfolio Europeu de les Llengües

Hem demanat per al pròxim curs auxiliars
de conversa per a les assignatures
impartides en anglés.

SIParticipació en el Programa d'auxiliars de
conversa

Sempre que tinguem ocasió podrem
participar en aquests tipus de projectes.

SIProjectes d'investigació i innovació educativa
(PIIE) relacionats amb el plurilingüisme i la
interculturalitat

Al Pla Lector es fan activitats diferents com
el club de lectura o De Viva Veu entre
altres.

SIActuacions del Pla lector

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Activitats complementàries i extraescolars

Potenciem les activitats extraescolars i
lingüístiques amb intercanvis sempre ques
és possible.

SIIntercanvi escolar per a la millora de la
competència comunicativa i la cohesió lingüística
(convocatòria Conselleria)

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Cooperació amb l'entorn local i global

Estem oberts a qualsevol proposta local o
externa sempre que beneficie l'alumnat.

SIAccions de col·laboració amb els agents
educadors locals (ajuntament, institucions
culturals, empreses, ONG, associacions...)

Estem oberts a qualsevol proposta local o
externa sempre que beneficie l'alumnat.

SIAccions de col·laboració amb entitats globals
(universitat, mitjans de comunicació, entitats de
prestigi, associacions...) Llengües

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Formació del professorat

Estarem oberts a qualsevol proposta del
profesorat dins del PAF.

NORealització del Curs d'actualització lingüística
(CAL)

Estarem oberts a qualsevol proposta del
professorat.

NOParticipació en cursos del Pla integral
d'aprenentatge de llengües (PIALP)

Com tots els cursos acadèmics, segons les
necessitats del professorat.

SIPlanificació de grups de treball i seminaris en el
PAF del centre

Una vegada passe la pandèmia estem
oberts a reprendre els intercanvis amb
França i altres païssos.

SIViatges i intercanvis del professorat
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 Observacions

 TRACTAMENT DE L'ALUMNATB5

TRACTAMENT DE LES PERSONES NOVINGUDES I DE L'ALUMNAT VULNERABLE

L'atenció a l'alumnat nouvingut està determinada per l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la
inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. L'article
17 preveu que les actuacions educatives i els programes intensius per a l'aprenentatge lingüístic han de tindre,
d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 4/2018, l'objectiu final que l'alumnat aconseguisca una
competència comunicativa que implique el domini de les dues llengües oficials, com a mitjà per a la integració
en l'àmbit educatiu i social.

1. A l'hora de plantejar l'organització del tractament lingüístic, s'ha de tindre en compte el perfil lingüístic de
l'alumnat nouvingut o vulnerable així com la llengua oficial amb major càrrega lectiva en el PLC. Per tot això, el
nostre centre ha acordat (marqueu la casella que corresponga):

2. S'ha previst atorgar hores per al suport lingüístic de l'alumnat nouvingut o vulnerable al professorat del/s
següents departaments:

X PLC amb major percentatge d'hores en valencià.

PLC amb major percentatge d'hores en castellà.

En el primer terç del curs l'aprenentatge serà més intensiu en castellà i a partir del segon trimestre
s'intensificarà el valencià.

 DEPARTAMENT  TOTAL D'HORES

 Valenciano  3

 Castellano  2

 TOTAL D'HORES  5

3. D'acord amb el protocol d'acollida, les mesures d'inclusió del nivell III i les accions metodològiques TIL i TILC
acordades en l'apartat Enfocaments metodològiques d'aquest PLC, amb la finalitat de possibilitar l'adquisició
d'una L2 desconeguda i d'ajudar l'alumnat vulnerable a aconseguir l'èxit acadèmic i per a incorporar

 MESURES DE SUPORT  APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ

 Programes intensius de caràcter lingüístic
NO

En principi, no hem contemplat aquesta
possibilitat.
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 MESURES DE SUPORT  APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ

 Atenció lingüística en reforços i desdoblaments
SI

Amb la figura del coodocent, podrem reforçar
l'atenció lingüística a l'alumnat amb

 Suport personal a l'alumnat: rols de tutorització i
acompanyament SI

Programa de tutorització entre iguals "Compte
amb tu". Alumnat voluntari del

 Grups de conversa i de desenvolupament de l'expressió
oral organitzats amb voluntaris 2023

En un futur es podrà plantejar des de els
departamnets lingüístics, aquests grups de

 Tutorització lingüística d'alumnat  (tàndems lingüístics)
NO

 Adaptació dels elements físics de l'aula i del centre
SI

Hi ha poques barreres arquitectòniques al centre,
però es fará qualsevol modificació

 Adaptació dels  recursos i materials didàctics que suposen
una barrera d'accés al currículum per a SI

S'adaptarem a qualsevol circumstància com ho
estem fent en aquest moment amb el

Observacions

El centre facilitarà totes aquelles eines necessàries per a garantir la inclussió de tot l'alumnat.

 MODALITAT DE PRESÈNCIA DE LES LLENGÜES I CULTURESB6

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Activitats d'integració

26 de setembre: Celebració del Dia
Europeu de les Llengües amb activitats de
centre i interdepartamentals per a
visibilitzar les llengües minoritàries

SI Activitats globals de centre de sensibilització
interlingüística i intercultural

Programa d'integració lingüítica (PIL):
Programa de sensibilitzacció de les
llengües oficals per als alumnes nouvinguts
estrangers.

SI Activitats del Pla d'acció tutorial de
sensibilització interlingüística i intercultural i
d'integració de l'alumnat nouvingut

Realització d'activitats de sensibilització per
a donar a conéixer aquest sistema a la
resta d'alumnat, ja que hi ha centre un
alumne amb ceguera.

2022 Activitats per a conéixer el sistema braille

Realització d'activitats de sensibilització per
a donar a conéixer la llengua de signes a
l'alumnat.

2023 Activitats per a conéixer la llengua de signes

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Presència de les llengües i les cultures
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 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Presència de les llengües i les cultures

De moment no tenim interessat en aquesta
activitat.

NO Participació de l'alumnat en els cursos de
llengua, cultura i civilització romaneses

Es podran fer activitats en què l'alumnat
puga expressar la seua llengua per a
visibilitzar altres realitats lingüístiques i
culturals.

SI Coneixement i presència de les llengües de
l'alumnat com a recurs metodològic per a
l'aprenentatge plurilingüe

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

Actuacions específiques amb el romaní, la llengua de signes i el braille

No tenim alumnat gitano.NO Treball d'unitats didàctiques sobre la història i la
cultura del Poble Gitano
(http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-
educacion/reico-poble-gitano)

 Observacions

 MESURES ORGANITZATIVESB7

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Coherència en els diferents nivells educatius

Es coordinará setmanalment les
assignatures no lingüístiques que
imparteixen l'ensenyamnet en anglés.

SICoordinació plurilingüe

Reunions setmanals de TIL amb els
departaments lingüístics per a coordinar-se
en l'ESO, especialment en els àmbits de
primer d'ESO.

2022Coordinació entre les àrees lingüístiques

Es realitza coordinació entre Primària i
Secundària mitjançant les reunions de
transició també entre Secundària i
Batxillerat.

SICoordinació entre nivells del centre

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Continuitat entre etapes

Aquest centre sempre ha estat en una zona
de parla valenciana i aquesta transició ja es
va realitzar fa

NOMesures relacionades amb el PEPLI en el Pla de
transició
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 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Continuitat entre etapes

aproximadament 15 anys.

Cada curs es garantirá que els
departaments complisquen l'acord del PLC
amb el percentatge d'utilització de la
llengua assignada.

SIMesures per a la continuïtat dels percentatges

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Organització i agrupament òptim de l'alumnat

Es tractará de fer els agrupamnets segons
la normativa vigent i, possibilitant al màxim
un entorn d'aprenentatge adequat.

SICriteris d'agrupament de l'alumnat

Hem demanat auxiliars de conversa per a
l'ensenyament plurilingüe (anglés) i la
coodocència al programa PROA.

SICriteris de suport lingüístic relacionats amb
l'organització i l'agrupament

 MESURES DE SUPORT APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

 Entorns d'aprenentatge, espais i contextos

Una vegada passe la pandèmia es podran
tindre aules o llocs epecífics per a practicar
l'ús de les llengües.

SIUtilització d'espais del centre per a millorar l'ús
de les llengües

Qualsevol plataforma que ajude a millorar
l'ús de llengua des de cada departament.

SIUtilització d'entorns d'aprenentatge virtuals per a
millorar l'ús de les llengües

 Observacions

C  PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

ÀMBITS I ACTUACIONS

ACTUACIONS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

ÀMBIT ADMINISTRATIUC1

Documentació rebuda NO
Preferiblement es demanarà que
siga en valencià.
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Recull d'escrits administratius SI
Tots els documents administratius
hauran d'estar en valencià. En

Retolació i cartells 2021
Els despatxos i sales de l'institut
estaran rotulades en anglés ,

Personal PAS SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.

Recursos informàtics i digitals SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.

Atenció al públic i megafonia SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.

Reunions SI
Majoritariàment es farà tot en
valencià.

Documents de gestió administrativa 2021
Tots els documents administratius
hauran d'estar en valencià. En

ACTUACIONS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

ÀMBIT DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ PEDAGÒGICAC2

Documentació interna SI
Es fará tota en valencià i
ocasionalment en castellà.

Reunions pedagògiques SI
La llengua vehicular será el
valencià.

Formació lingüística i didàctica SI
Estem interessats en impartir
classes de preparació per a

Recursos didàctics SI
Majoritàriament en valencià,
encara que dependrà de la llengua

Agenda escolar SI En valencià.

Proves de nivell SI
En anglés i francés (A2) al propi
centre.

Biblioteca 2024
Actualment la biblioteca no
s'utilitza perquè es necessita per a

Música del centre SI
Es posa música a l'eixida del pati i
en totes aquelles activitats de

Reducció de l'exempció SI
Tenim pocs casos d'exempció en
valencià i només es realitza quan

Xarrades informatives universitàries SI Majoritàriament en valencià.

Convocatòries escolars SI
En valencià. (Open Day, Reunions
de transició i activitats entre

Activitats culturals SI
Depén de l'assignatura que
propose l'activitat, però

Portfolio NO
De moment no tenim contemplat
treballar amb el portfolio, encara

ACTUACIONS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

ÀMBIT SOCIAL I D'INTERRELACIÓ AMB L'ENTORNC3

Actes oficials SI
En valencià, com les cloendes,
activitats de centre presentades

Mitjans de comunicació SI
Majoritàriament en valencià, com
ràdio "Les Valls", el periódic o la
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Activitats extraescolars i complementàries SI
Majoritàriamente en valencià
encara que dependrà de

Comunicació amb les famílies SI Preferentment en valencià.

Comunicació institucional SI En valencià.

Famílies i AMPA en el desenvolupament del PLC SI
L'AMPA mitjançant el consell
escolar aprovarà l'actual PLC, fent

Cursos de valencià per a mares i pares NO
Estem oberts a facilitar les
instal·lacions pels cursos

Activitats de promoció SI
Dia de portes obertes (Open Day),
presencial i virtual, mitjançant un

Documents TIC SI
Es realitzaran des de les  diferents
assignatures per a implementar la

Intercanvi d'alumnat 2024
Quan passe la pandèmia i tinguem
seguretat restablirem contactes

«L'escola canta» 2024
En un futur si que es podrà
participar en aquesta activitat

«L'escola fa ràdio» SI
Nosaltres també tenim ràdios
locals que col·laboren en el centre.

Intercanvis epistolars NO

Activitats culturals municipals SI
Participem en aquelles activitats
municipals que se'ns proposa com

Difusió d'activitats SI
MItjançant peròdics, ràdio,
televisió, Twitter, Instagram,

OBSERVACIONSC4

Afegiu-hi qualsevol altra observació respecte a les actuacions o a la seua aplicació.
Observacions:
1. -Dur a terme un Pla d'Acollida, de manera que es facilite la incorporació a classe de l'alumnat estranger, i
d'aquesta forma facilitar la seua immersió lingüística. Tenim en marxa el programa PIL (Programa d'Integració
Lingüística) del centre, en valencià i castellà per atendre, almenys unes 5 hores setmanals, a l'alumnat estranger
amb dificultats lingüístiques.
2. Garantirem la comunicació administrativa, interna i externa, en valencià.
3. -La senyalització d'aules i estances del centre estarà en valencià, castellà i anglés.
4. -El centre vetlarà perquè es respecten els percentatges mínims de les llengües assignades a cada assignatura,
tenint en compte que la llengua vehicular del centre serà en valencià, per estar en una zona majoritària de parla
valenciana.

Observacions

D  Avaluació
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Orientacions sobre l'avaluació

L'avaluació del PLC ha de ser l'instrument que ajude a millorar les actuacions previstes pel que fa a l'ús i l'ensenyament de
les llengües en el centre (Llei 4/2018, art. 15.3 i 15.4). Ha de servir per a reflexionar sobre cadascun dels elements del PLC
i com ajuden a la consecució dels objectius fixats.

Almenys cada quatre cursos escolars els centre educatius faran una avaluació dels resultats i del procés d'aplicació del
projecte lingüístic de centre, d'acord amb les mesutrs d'avaluació que es preveuen en cadascun dels projectes.(Llei
4/2018, art. 18). Tot i això es recomana que el centre faça una avaluació anual d'acord amb la revisió i actualització d'altres
documents  del centre com ara la PGA o el PAM.

Aquesta avalució ha d'incloure tres grans apartats: avaluació del objectius generals del PLC, avaluació dels elements
configuradors del PLC o avaluació sobre la competència plurilingüe i intercultural de l'alumnat. Es facilita un model orientatiu
per a realitzar l'avaluació disponible a la Guia del PLC

Observacions
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 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Centre/Centro:

Curs/Curso: Any Acadèmic/Año Académico:

Codi Centre/Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ

1ESO/1ESO 2021/2022

46020273

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

55%

23.3%

15%

Percentage comú/Porcentaje común Percentage comú més no comú/Porcentaje común más no común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

61.7%

30%

21.7%

A

CARÀCTER
CARÁCTER

BLOC
BLOQUE

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

OBLIG. XEspecífica
Específica

Educació Física
Educación Física

2

OBLIG. XEspecífica
Específica

Música
Música

2

OBLIG. X 0.50X 1.5Específica
Específica

Tecnologia
Tecnología

2

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Tutoria
Tutoría

1

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Valencià: Llengua i
Literatura
Valenciano: Lengua y
Literatura

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Biologia i Geologia
Biología y Geología

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Geografia i Història
Geografía e Historia

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Llengua Castellana i
Literatura
Lengua Castellana y
Literatura

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Matemàtiques
Matemáticas

4



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Primera Llengua
Estrangera
Primera Lengua
Extranjera

4

OPC. XEspecífica
Específica

Religió
Religión

1

OPC. XEspecífica
Específica

Valors Ètics
Valores Éticos

1

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Cultura Clàssica
Cultura Clásica

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Educació plàstica, visual
i audiovisual
Educación plástica,
visual y audiovisual

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Informàtica
Informática

2

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Iniciació a l'activitat
emprenedora i
empresarial
Iniciación a la actividad
emprendedora y
empresarial

2

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Projecte Interdisciplinari
Proyecto
Interdisciplinario

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Segona Llengua
Estrangera
Segunda Lengua
Extranjera

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller d'Aprofundiment
Taller de Profundización

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller de Reforç
Taller de Refuerzo

2



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Altra informació
Otra información

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

X Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua
Extranjera

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado PAC - Programa d'aula compartida / PAC -
Programa de aula compartida

Anglés
Inglés

Francés
Francés X

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent / Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

B

Observacions / Observaciones



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Centre/Centro:

Curs/Curso: Any Acadèmic/Año Académico:

Codi Centre/Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ

2ESO/2ESO 2021/2022

46020273

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

51.7%

26.7%

15%

Percentage comú/Porcentaje común Percentage comú més no comú/Porcentaje común más no común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

58.3%

33.3%

21.7%

A

CARÀCTER
CARÁCTER

BLOC
BLOQUE

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

OBLIG. XEspecífica
Específica

Educació Física
Educación Física

2

OBLIG. XEspecífica
Específica

Educació plàstica, visual
i audiovisual
Educación plástica,
visual y audiovisual

2

OBLIG. X 0.50X 1.5Específica
Específica

Música
Música

2

OBLIG. XEspecífica
Específica

Tecnologia
Tecnología

2

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Tutoria
Tutoría

1

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Valencià: Llengua i
Literatura
Valenciano: Lengua y
Literatura

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Física i Química
Física y Química

2

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Geografia i Història
Geografía e Historia

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Llengua Castellana i
Literatura
Lengua Castellana y
Literatura

3



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Matemàtiques
Matemáticas

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Primera Llengua
Estrangera
Primera Lengua
Extranjera

4

OPC. XEspecífica
Específica

Religió
Religión

1

OPC. XEspecífica
Específica

Valors Ètics
Valores Éticos

1

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Cultura Clàssica
Cultura Clásica

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Informàtica
Informática

2

OPC.

XLliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Iniciació a l'activitat
emprenedora i
empresarial
Iniciación a la actividad
emprendedora y
empresarial

2

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Projecte Interdisciplinari
Proyecto
Interdisciplinario

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Segona Llengua
Estrangera
Segunda Lengua
Extranjera

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller d'Aprofundiment
Taller de Profundización

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller de Reforç
Taller de Refuerzo

2



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Altra informació
Otra información

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

X Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua
Extranjera

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado PAC - Programa d'aula compartida / PAC -
Programa de aula compartida

Anglés
Inglés

Francés
Francés X

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent / Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

B

Observacions / Observaciones



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Centre/Centro:

Curs/Curso: Any Acadèmic/Año Académico:

Codi Centre/Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ

3ESO/3ESO 2021/2022

46020273

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

46.9%

25%

15.6%

Percentage comú/Porcentaje común Percentage comú més no comú/Porcentaje común más no común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

59.4%

31.3%

28.1%

A

CARÀCTER
CARÁCTER

BLOC
BLOQUE

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

OBLIG. XEspecífica
Específica

Educació Física
Educación Física

2

OBLIG. XEspecífica
Específica

Educació plàstica, visual
i audiovisual
Educación plástica,
visual y audiovisual

2

OBLIG. XEspecífica
Específica

Música
Música

2

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Tutoria
Tutoría

1

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Valencià: Llengua i
Literatura
Valenciano: Lengua y
Literatura

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Biologia i Geologia
Biología y Geología

2

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Física i Química
Física y Química

2

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Geografia i Història
Geografía e Historia

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Llengua Castellana i
Literatura
Lengua Castellana y
Literatura

3



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Primera Llengua
Estrangera
Primera Lengua
Extranjera

3

OPC. XEspecífica
Específica

Religió
Religión

1

OPC. Específica
Específica

Valors Ètics
Valores Éticos

1

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Cultura Clàssica
Cultura Clásica

2

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Iniciació a l'activitat
emprenedora i
empresarial
Iniciación a la actividad
emprendedora y
empresarial

2

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Segona Llengua
Estrangera
Segunda Lengua
Extranjera

2

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Tecnologia
Tecnología

2

OPC.

X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Competència
Comunicativa Oral
Primera Llengua
Estrangera
Competencia
Comunicativa Oral
Primera Lengua
Extranjera

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Cultura Clàssica
Cultura Clásica

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Informàtica
Informática

2

OPC.

XLliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Iniciació a l'activitat
emprenedora i
empresarial
Iniciación a la actividad
emprendedora y
empresarial

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Projecte Interdisciplinari
Proyecto
Interdisciplinario

2

OPC. X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Segona Llengua
Estrangera
Segunda Lengua
Extranjera

2



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller d'Aprofundiment
Taller de Profundización

2

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller de Reforç
Taller de Refuerzo

2

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Tecnologia
Tecnología

2

OPC.

X
Troncals d'opció
Troncales de
opción

Matemàtiques
orientades a les
ensenyances
acadèmiques
Matemáticas orientadas
a las enseñanzas
académicas

4

OPC.

XTroncals d'opció
Troncales de
opción

Matemàtiques
orientades a las
ensenyances aplicades
Matemáticas orientadas
a las enseñanzas
aplicadas

4

Altra informació
Otra información

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

X Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua
Extranjera

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado PAC - Programa d'aula compartida / PAC -
Programa de aula compartida

X PMAR - Programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment/
PMAR - Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento

Anglés
Inglés

Francés
Francés X

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent / Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

B

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

VALENCIÀ
VALENCIANO

SESSIONS
SESIONES

Àmbit Científic i Matemàtic
Ámbito Científico y Matemático 8 4 3 1

Àmbit Lingüístic i Social
Ámbito Lingüístico y Social 9 4 3 2



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Observacions / Observaciones



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Centre/Centro:

Curs/Curso: Any Acadèmic/Año Académico:

Codi Centre/Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ

4ESO Aplicat/4ESO Aplicado 2021/2022

46020273

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

43.8%

25%

21.9%

Percentage comú/Porcentaje común Percentage comú més no comú/Porcentaje común más no común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

53.1%

34.4%

31.3%

A

CARÀCTER
CARÁCTER

BLOC
BLOQUE

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

OBLIG. XEspecífica
Específica

Educació Física
Educación Física

2

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Tutoria
Tutoría

1

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Valencià: Llengua i
Literatura
Valenciano: Lengua y
Literatura

3

OBLIG. XTroncal d'opció
Troncal de opción

Tecnologia
Tecnología

3

OBLIG. X 10X 2Troncal general
Troncal general

Geografia i Història
Geografía e Historia

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Llengua Castellana i
Literatura
Lengua Castellana y
Literatura

3

OBLIG.

X
Troncal general
Troncal general

Matemàtiques
orientades a las
ensenyances aplicades
Matemáticas orientadas
a las enseñanzas
aplicadas

4

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Primera Llengua
Estrangera
Primera Lengua
Extranjera

3

OPC. XEspecífica
Específica

Religió
Religión

1



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

OPC. XEspecífica
Específica

Valors Ètics
Valores Éticos

1

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Arts escèniques i Dansa
Artes escénicas y Danza

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Biologia i Geologia
Biología y Geología

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Ciències aplicades a
l'activitat professional
Ciencias aplicadas a la
actividad profesional

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Cultura científica
Cultura científica

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Cultura Clàssica
Cultura Clásica

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Economia
Economía

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Educació plàstica, visual
i audiovisual
Educación plástica,
visual y audiovisual

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Filosofia
Filosofía

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Física i Química
Física y Química

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Iniciació a l'activitat
emprenedora i
empresarial
Iniciación a la actividad
emprendedora y
empresarial

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Llatí
Latín

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Música
Música

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Segona Llengua
Estrangera
Segunda Lengua
Extranjera

3

OPC.
XEspecífiques

d'opció
Específica de
opción

Tecnologies de la
informació i la
comunicació
Tecnologías de la
información y la

3



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

comunicación

OPC.

X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Competència
Comunicativa Oral
Primera Llengua
Estrangera
Competencia
Comunicativa Oral
Primera Lengua
Extranjera

3

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Projecte Interdisciplinari
Proyecto
Interdisciplinario

3

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller d'Aprofundiment
Taller de Profundización

3

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller de Reforç
Taller de Refuerzo

3

OPC.
Troncals d'opció
Troncales de
opción

Ciències aplicades a
l'activitat professional
Ciencias aplicadas a la
actividad profesional

3

OPC.

XTroncals d'opció
Troncales de
opción

Iniciació a l'activitat
emprenedora i
empresarial
Iniciación a la actividad
emprendedora y
empresarial

3

Altra informació
Otra información

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

X Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua
Extranjera

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado

X PR4 - Programa de Reforç Quart / PR4 - Programa
de Refuerzo Cuarto

Anglés
Inglés

Francés
Francés X

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent / Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

B



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

VALENCIÀ
VALENCIANO

SESSIONS
SESIONES

Àmbit Científic i Matemàtic
Ámbito Científico y Matemático 7 4 2 1

Àmbit Lingüístic i Social
Ámbito Lingüístico y Social 9 6 2 1

Observacions / Observaciones



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Centre/Centro:

Curs/Curso: Any Acadèmic/Año Académico:

Codi Centre/Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ

4ESO Acad. Ciències/4ESO Acad.
Ciencias

2021/2022

46020273

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

40.6%

28.1%

21.9%

Percentage comú/Porcentaje común Percentage comú més no comú/Porcentaje común más no común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

50%

37.5%

31.3%

A

CARÀCTER
CARÁCTER

BLOC
BLOQUE

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

OBLIG. XEspecífica
Específica

Educació Física
Educación Física

2

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Tutoria
Tutoría

1

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Valencià: Llengua i
Literatura
Valenciano: Lengua y
Literatura

3

OBLIG. XTroncal d'opció
Troncal de opción

Biologia i Geologia
Biología y Geología

3

OBLIG. XTroncal d'opció
Troncal de opción

Física i Química
Física y Química

3

OBLIG. X 10X 2Troncal general
Troncal general

Geografia i Història
Geografía e Historia

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Llengua Castellana i
Literatura
Lengua Castellana y
Literatura

3

OBLIG.

X
Troncal general
Troncal general

Matemàtiques
orientades a les
ensenyances
acadèmiques
Matemáticas orientadas
a las enseñanzas
académicas

4



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Primera Llengua
Estrangera
Primera Lengua
Extranjera

3

OPC. XEspecífica
Específica

Religió
Religión

1

OPC. XEspecífica
Específica

Valors Ètics
Valores Éticos

1

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Arts escèniques i Dansa
Artes escénicas y Danza

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Ciències aplicades a
l'activitat professional
Ciencias aplicadas a la
actividad profesional

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Cultura científica
Cultura científica

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Cultura Clàssica
Cultura Clásica

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Economia
Economía

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Educació plàstica, visual
i audiovisual
Educación plástica,
visual y audiovisual

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Filosofia
Filosofía

3

OPC.

XEspecífiques
d'opció
Específica de
opción

Iniciació a l'activitat
emprenedora i
empresarial
Iniciación a la actividad
emprendedora y
empresarial

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Llatí
Latín

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Música
Música

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Segona Llengua
Estrangera
Segunda Lengua
Extranjera

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Tecnologia
Tecnología

3



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

OPC.

XEspecífiques
d'opció
Específica de
opción

Tecnologies de la
informació i la
comunicació
Tecnologías de la
información y la
comunicación

3

OPC.

X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Competència
Comunicativa Oral
Primera Llengua
Estrangera
Competencia
Comunicativa Oral
Primera Lengua
Extranjera

3

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Projecte Interdisciplinari
Proyecto
Interdisciplinario

3

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller d'Aprofundiment
Taller de Profundización

3

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller de Reforç
Taller de Refuerzo

3

Altra informació
Otra información

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

X Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua
Extranjera

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado

X PR4 - Programa de Reforç Quart / PR4 - Programa
de Refuerzo Cuarto

Anglés
Inglés

Francés
Francés X

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent / Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

B

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

VALENCIÀ
VALENCIANO

SESSIONS
SESIONES

Àmbit Científic i Matemàtic
Ámbito Científico y Matemático 7 4 2 1

Àmbit Lingüístic i Social
Ámbito Lingüístico y Social 9 6 2 1
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 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Centre/Centro:

Curs/Curso: Any Acadèmic/Año Académico:

Codi Centre/Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ

4ESO Acad. Humanitats i Ciències
Socials/4ESO Acad. Humanidades y
Ciencias Sociales

2021/2022

46020273

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

40.6%

28.1%

21.9%

Percentage comú/Porcentaje común Percentage comú més no comú/Porcentaje común más no común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

50%

37.5%

31.3%

A

CARÀCTER
CARÁCTER

BLOC
BLOQUE

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

OBLIG. XEspecífica
Específica

Educació Física
Educación Física

2

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Tutoria
Tutoría

1

OBLIG.
X

Lliure configuració
autonòmica
Libre
configuración
autonómica

Valencià: Llengua i
Literatura
Valenciano: Lengua y
Literatura

3

OBLIG. XTroncal d'opció
Troncal de opción

Economia
Economía

3

OBLIG. XTroncal d'opció
Troncal de opción

Llatí
Latín

3

OBLIG. X 10X 2Troncal general
Troncal general

Geografia i Història
Geografía e Historia

3

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Llengua Castellana i
Literatura
Lengua Castellana y
Literatura

3

OBLIG.

X
Troncal general
Troncal general

Matemàtiques
orientades a les
ensenyances
acadèmiques
Matemáticas orientadas
a las enseñanzas
académicas

4



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

OBLIG. XTroncal general
Troncal general

Primera Llengua
Estrangera
Primera Lengua
Extranjera

3

OPC. XEspecífica
Específica

Religió
Religión

1

OPC. XEspecífica
Específica

Valors Ètics
Valores Éticos

1

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Arts escèniques i Dansa
Artes escénicas y Danza

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Biologia i Geologia
Biología y Geología

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Ciències aplicades a
l'activitat professional
Ciencias aplicadas a la
actividad profesional

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Cultura científica
Cultura científica

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Cultura Clàssica
Cultura Clásica

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Educació plàstica, visual
i audiovisual
Educación plástica,
visual y audiovisual

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Filosofia
Filosofía

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Física i Química
Física y Química

3

OPC.

XEspecífiques
d'opció
Específica de
opción

Iniciació a l'activitat
emprenedora i
empresarial
Iniciación a la actividad
emprendedora y
empresarial

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Música
Música

3

OPC. X
Específiques
d'opció
Específica de
opción

Segona Llengua
Estrangera
Segunda Lengua
Extranjera

3

OPC.

Específiques
d'opció
Específica de
opción

Tecnologia
Tecnología

3



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

OPC.

XEspecífiques
d'opció
Específica de
opción

Tecnologies de la
informació i la
comunicació
Tecnologías de la
información y la
comunicación

3

OPC.

X
Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Competència
Comunicativa Oral
Primera Llengua
Estrangera
Competencia
Comunicativa Oral
Primera Lengua
Extranjera

3

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Projecte Interdisciplinari
Proyecto
Interdisciplinario

3

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller d'Aprofundiment
Taller de Profundización

3

OPC.

Lliure config.
auton. d'opció
Libre config.
auton. de opción

Taller de Reforç
Taller de Refuerzo

3

Altra informació
Otra información

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

X Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua
Extranjera

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado

X PR4 - Programa de Reforç Quart / PR4 - Programa
de Refuerzo Cuarto

Anglés
Inglés

Francés
Francés X

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent / Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

B

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

VALENCIÀ
VALENCIANO

SESSIONS
SESIONES

Àmbit Científic i Matemàtic
Ámbito Científico y Matemático 7 4 2 1

Àmbit Lingüístic i Social
Ámbito Lingüístico y Social 9 6 2 1
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Observacions / Observaciones



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Centre / Centro:

Curs / Curso: Any Acadèmic / Año Académico:

Codi Centre / Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ 46020273

2021/2022PRIMERO BACH HUMANIDADES /
PRIMER BATX HUMANITATS

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

A

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

42.4%

27.3%

18.2%

Percentage comú / Porcentaje común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

54.5%

39.4%

18.2%

Percentage comú més no comú
Porcentaje común más no común

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

CÁRACTER
CÁRACTER

BLOC
BLOQUE

Tutoria
Tutoría 1 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica

Libre configuración autonómica

Valencià: Llengua i Literatura I
Valenciano: Lengua y
Literatura I

3 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica
Libre configuración autonómica

Grec I
Griego I 4 XOBLIG. De modalitat obligatòria

De modalidad obligatoria

Llatí I
Latín I 4 XOBLIG. Troncal g. modalitat

Troncal g. modalidad

Educació Física
Educación Física 2 XOBLIG. Específica

Específica

Filosofia
Filosofía 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Llengua Castellana i Literatura
I
Lengua Castellana y Literatura
I

3 XOBLIG. Troncal general
Troncal general

Primera Llengua Estrangera I
Primera Lengua Extranjera I 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Anàlisi Musical I
Análisis Musical I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Anatomia Aplicada
Anatomía Aplicada 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Biologia i Geologia
Biología y Geología 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Cultura Audiovisual I
Cultura Audiovisual I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Cultura Científica
Cultura Científica 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Dibuix Artístic I
Dibujo Artístico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Dibuix Tècnic I
Dibujo Técnico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Economia
Economía 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Física i Química
Física y Química 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Fonaments de l'Art I
Fundamentos del Arte I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Història del Món Contemporani
Historia del Mundo
Contemporáneo

3OPC. Específiques d'opció-bloc a
Específica de opción-bloque a

Llenguatge i Pràctica Musical
Lenguaje y Práctica Musical 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Literatura Universal
Literatura Universal 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Matemàtiques aplicades a les
CCSS I
Matemáticas aplicadas a las
CCSS I

3OPC. Específiques d'opció-bloc a
Específica de opción-bloque a

Matemàtiques I
Matemáticas I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Religió
Religión 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Segona Llengua Estrangera I
Segunda Lengua Extranjera I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Tecnologia Industrial I
Tecnología Industrial I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Tecnologies de la Informació i
la Comunicació I
Tecnologías de la Información
y la Comunicación I

3OPC. Específiques d'opció-bloc a
Específica de opción-bloque a

Volum
Volumen 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Anàlisi Musical I
Análisis Musical I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Anatomia Aplicada
Anatomía Aplicada 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Biologia i Geologia
Biología y Geología 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Cultura Audiovisual I
Cultura Audiovisual I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Cultura Científica
Cultura Científica 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Dibuix Artístic I
Dibujo Artístico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Dibuix Tècnic I
Dibujo Técnico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Economia
Economía 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Física i Química
Física y Química 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Fonaments de l'Art I
Fundamentos del Arte I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Història del Món Contemporani
Historia del Mundo
Contemporáneo

3OPC. Específiques d'opció-bloc b
Específica de opción-bloque b

Llenguatge i Pràctica Musical
Lenguaje y Práctica Musical 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Literatura Universal
Literatura Universal 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Matemàtiques aplicades a les
CCSS I
Matemáticas aplicadas a las
CCSS I

3OPC. Específiques d'opció-bloc b
Específica de opción-bloque b

Matemàtiques I
Matemáticas I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Religió
Religión 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Segona Llengua Estrangera I
Segunda Lengua Extranjera I 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Tecnologia Industrial I
Tecnología Industrial I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Tecnologies de la Informació i
la Comunicació I
Tecnologías de la Información
y la Comunicación I

3 XOPC. Específiques d'opció-bloc b
Específica de opción-bloque b

Volum
Volumen 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Història del Món Contemporani
Historia del Mundo
Contemporáneo

4 XOPC. De modalitat opcional
De modalidad opcional

Literatura Universal
Literatura Universal 4 XOPC. De modalitat opcional

De modalidad opcional

ALTRA INFORMACIÓ
OTRA INFORMACIÓN

B

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent/ Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

X

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua

Batxibac / Bachibac

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado

X
Francés
Francés

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Anglés
Inglés

Observacions / Observaciones



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Centre / Centro:

Curs / Curso: Any Acadèmic / Año Académico:

Codi Centre / Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ 46020273

2021/2022SEGUNDO BACH HUMANIDADES /
SEGON BATX HUMANITATS

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

A

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

50%

28.1%

9.4%

Percentage comú / Porcentaje común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

62.5%

28.1%

21.9%

Percentage comú més no comú
Porcentaje común más no común

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

CÁRACTER
CÁRACTER

BLOC
BLOQUE

Tutoria
Tutoría 1 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica

Libre configuración autonómica

Valencià: llengua i literatura II
Valenciano: lengua y literatura
II

3 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica
Libre configuración autonómica

Llatí II
Latín II 4 XOBLIG. Troncal g. modalitat

Troncal g. modalidad

Història de la Filosofia
Historia de la Filosofía 3 XOBLIG. Específica

Específica

Història d'Espanya
Historia de España 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Llengua Castellana i Literatura
II
Lengua Castellana y Literatura
II

3 XOBLIG. Troncal general
Troncal general

Primera llengua estrangera II
Primera lengua extranjera II 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Economia de l'empresa
Economía de la empresa 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Geografia
Geografía 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Grec II
Griego II 4 XOPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Història de l'Art
Historia del Arte 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Economia de l'empresa
Economía de la empresa 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b

Geografia
Geografía 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b

Grec II
Griego II 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Història de l'Art
Historia del Arte 4 XOPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b

Anàlisi musical II
Análisis musical II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Arts escèniques
Artes escénicas 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Biologia
Biología 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Ciències de la Terra i del Medi
Ambient
Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Cultura audiovisual II
Cultura audiovisual II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Dibuix artístic II
Dibujo artístico II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Dibuix Tècnic II
Dibujo Técnico II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Disseny
Diseño 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Economia de l'empresa
Economía de la empresa 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Física
Física 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Fonaments d'administració i
gestió
Fundamentos de
administración y gestión

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Fonaments de l'Art II
Fundamentos del Arte II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Geografia
Geografía 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Geologia
Geología 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Grec II
Griego II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Història de la Música i de la
Dansa
Historia de la Música y de la
Danza

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Història de l'Art
Historia del Arte 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Imatge i So
Imagen y Sonido 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Matemàtiques aplicades a les
CCSS II
Matemáticas aplicadas a las
CCSS II

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Matemàtiques II
Matemáticas II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Psicologia
Psicología 4 XOPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Química
Química 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Religió
Religión 4 XOPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Segona llengua estrangera II
Segunda lengua extranjera II 4 XOPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Tècniques d'expressió
graficoplàstica
Técnicas de expresión
graficoplástica

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Tecnologia Industrial II
Tecnología Industrial II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Tecnologies de la Informació i
de la Comunicació II
Tecnologías de la Información
y de la Comunicación II

4 XOPC. Específiques d'opció
Específica de opción

ALTRA INFORMACIÓ
OTRA INFORMACIÓN

B

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent/ Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

X

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua

Batxibac / Bachibac

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado

X
Francés
Francés

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Anglés
Inglés

Observacions / Observaciones



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Centre / Centro:

Curs / Curso: Any Acadèmic / Año Académico:

Codi Centre / Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ 46020273

2021/2022PRIMERO BACH CIENCIAS SOCIALES
/ PRIMER BATX CIÈNCIES SOCIALS

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

A

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

54.5%

27.3%

18.2%

Percentage comú / Porcentaje común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

54.5%

27.3%

18.2%

Percentage comú més no comú
Porcentaje común más no común

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

CÁRACTER
CÁRACTER

BLOC
BLOQUE

Tutoria
Tutoría 1 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica

Libre configuración autonómica

Valencià: Llengua i Literatura I
Valenciano: Lengua y
Literatura I

3 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica
Libre configuración autonómica

Economia
Economía 4 XOBLIG. De modalitat obligatòria

De modalidad obligatoria

Matemàtiques aplicades a les
CCSS I
Matemáticas aplicadas a las
CCSS I

4 XOBLIG. Troncal g. modalitat
Troncal g. modalidad

Educació Física
Educación Física 2 XOBLIG. Específica

Específica

Filosofia
Filosofía 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Llengua Castellana i Literatura
I
Lengua Castellana y Literatura
I

3 XOBLIG. Troncal general
Troncal general

Primera Llengua Estrangera I
Primera Lengua Extranjera I 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Anàlisi Musical I
Análisis Musical I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Anatomia Aplicada
Anatomía Aplicada 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Biologia i Geologia
Biología y Geología 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Cultura Audiovisual I
Cultura Audiovisual I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Cultura Científica
Cultura Científica 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Dibuix Artístic I
Dibujo Artístico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Dibuix Tècnic I
Dibujo Técnico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Física i Química
Física y Química 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Fonaments de l'Art I
Fundamentos del Arte I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Grec I
Griego I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Història del Món Contemporani
Historia del Mundo
Contemporáneo

3OPC. Específiques d'opció-bloc a
Específica de opción-bloque a

Llatí I
Latín I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Llenguatge i Pràctica Musical
Lenguaje y Práctica Musical 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Literatura Universal
Literatura Universal 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Matemàtiques I
Matemáticas I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Religió
Religión 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Segona Llengua Estrangera I
Segunda Lengua Extranjera I 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Tecnologia Industrial I
Tecnología Industrial I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Tecnologies de la Informació i
la Comunicació I
Tecnologías de la Información
y la Comunicación I

3 XOPC. Específiques d'opció-bloc a
Específica de opción-bloque a

Volum
Volumen 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Anàlisi Musical I
Análisis Musical I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Anatomia Aplicada
Anatomía Aplicada 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Biologia i Geologia
Biología y Geología 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Cultura Audiovisual I
Cultura Audiovisual I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Cultura Científica
Cultura Científica 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Dibuix Artístic I
Dibujo Artístico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Dibuix Tècnic I
Dibujo Técnico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Física i Química
Física y Química 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Fonaments de l'Art I
Fundamentos del Arte I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Grec I
Griego I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Història del Món Contemporani
Historia del Mundo
Contemporáneo

3OPC. Específiques d'opció-bloc b
Específica de opción-bloque b

Llatí I
Latín I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Llenguatge i Pràctica Musical
Lenguaje y Práctica Musical 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Literatura Universal
Literatura Universal 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Matemàtiques I
Matemáticas I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Religió
Religión 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Segona Llengua Estrangera I
Segunda Lengua Extranjera I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Tecnologia Industrial I
Tecnología Industrial I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Tecnologies de la Informació i
la Comunicació I
Tecnologías de la Información
y la Comunicación I

3OPC. Específiques d'opció-bloc b
Específica de opción-bloque b

Volum
Volumen 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Història del Món Contemporani
Historia del Mundo
Contemporáneo

4 XOPC. De modalitat opcional
De modalidad opcional

Literatura Universal
Literatura Universal 4OPC. De modalitat opcional

De modalidad opcional

ALTRA INFORMACIÓ
OTRA INFORMACIÓN

B

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent/ Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

X

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua

Batxibac / Bachibac

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado

X
Francés
Francés

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Anglés
Inglés

Observacions / Observaciones



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Centre / Centro:

Curs / Curso: Any Acadèmic / Año Académico:

Codi Centre / Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ 46020273

2021/2022SEGUNDO BACH CIENCIAS
SOCIALES / SEGON BATX CIÈNCIES
SOCIALS

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

A

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

50%

28.1%

9.4%

Percentage comú / Porcentaje común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

62.5%

28.1%

21.9%

Percentage comú més no comú
Porcentaje común más no común

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

CÁRACTER
CÁRACTER

BLOC
BLOQUE

Tutoria
Tutoría 1 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica

Libre configuración autonómica

Valencià: llengua i literatura II
Valenciano: lengua y literatura
II

3 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica
Libre configuración autonómica

Matemàtiques aplicades a les
Ciències Socials II
Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales II

4 XOBLIG. Troncal g. modalitat
Troncal g. modalidad

Història de la Filosofia
Historia de la Filosofía 3 XOBLIG. Específica

Específica

Història d'Espanya
Historia de España 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Llengua Castellana i Literatura
II
Lengua Castellana y Literatura
II

3 XOBLIG. Troncal general
Troncal general

Primera llengua estrangera II
Primera lengua extranjera II 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Economia de l'empresa
Economía de la empresa 4 XOPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Geografia
Geografía 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Grec II
Griego II 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Història de l'Art
Historia del Arte 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Economia de l'empresa
Economía de la empresa 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b

Geografia
Geografía 4 XOPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b

Grec II
Griego II 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Història de l'Art
Historia del Arte 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b

Anàlisi musical II
Análisis musical II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Arts escèniques
Artes escénicas 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Biologia
Biología 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Ciències de la Terra i del Medi
Ambient
Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Cultura audiovisual II
Cultura audiovisual II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Dibuix artístic II
Dibujo artístico II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Dibuix Tècnic II
Dibujo Técnico II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Disseny
Diseño 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Economia de l'empresa
Economía de la empresa 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Física
Física 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Fonaments d'administració i
gestió
Fundamentos de
administración y gestión

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Fonaments de l'Art II
Fundamentos del Arte II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Geografia
Geografía 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Geologia
Geología 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Grec II
Griego II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Història de la Música i de la
Dansa
Historia de la Música y de la
Danza

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Història de l'Art
Historia del Arte 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Imatge i So
Imagen y Sonido 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Llatí II
Latín II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Matemàtiques II
Matemáticas II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Psicologia
Psicología 4 XOPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Química
Química 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Religió
Religión 4 XOPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Segona llengua estrangera II
Segunda lengua extranjera II 4 XOPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Tècniques d'expressió
graficoplàstica
Técnicas de expresión
graficoplástica

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Tecnologia Industrial II
Tecnología Industrial II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Tecnologies de la Informació i
de la Comunicació II
Tecnologías de la Información
y de la Comunicación II

4 XOPC. Específiques d'opció
Específica de opción

ALTRA INFORMACIÓ
OTRA INFORMACIÓN

B

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent/ Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

X

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua

Batxibac / Bachibac

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado

X
Francés
Francés

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Anglés
Inglés

Observacions / Observaciones



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Centre / Centro:

Curs / Curso: Any Acadèmic / Año Académico:

Codi Centre / Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ 46020273

2021/2022PRIMERO BACH CIENCIAS  / PRIMER
BATX CIÈNCIES

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

A

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

39.4%

30.3%

18.2%

Percentage comú / Porcentaje común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

51.5%

42.4%

18.2%

Percentage comú més no comú
Porcentaje común más no común

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

CÁRACTER
CÁRACTER

BLOC
BLOQUE

Tutoria
Tutoría 1 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica

Libre configuración autonómica

Valencià: Llengua i Literatura I
Valenciano: Lengua y
Literatura I

3 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica
Libre configuración autonómica

Física i Química
Física y Química 4 XOBLIG. De modalitat obligatòria

De modalidad obligatoria

Matemàtiques I
Matemáticas I 4 XOBLIG. Troncal g. modalitat

Troncal g. modalidad

Educació Física
Educación Física 2 XOBLIG. Específica

Específica

Filosofia
Filosofía 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Llengua Castellana i Literatura
I
Lengua Castellana y Literatura
I

3 XOBLIG. Troncal general
Troncal general

Primera Llengua Estrangera I
Primera Lengua Extranjera I 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Anàlisi Musical I
Análisis Musical I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Anatomia Aplicada
Anatomía Aplicada 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Biologia i Geologia
Biología y Geología 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Cultura Audiovisual I
Cultura Audiovisual I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Cultura Científica
Cultura Científica 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Dibuix Artístic I
Dibujo Artístico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a



 LListat de continguts per curs PLC
 Listado de contenidos por curso PLC

Dibuix Tècnic I
Dibujo Técnico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Economia
Economía 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Fonaments de l'Art I
Fundamentos del Arte I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Grec I
Griego I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Història del Món Contemporani
Historia del Mundo
Contemporáneo

3OPC. Específiques d'opció-bloc a
Específica de opción-bloque a

Llatí I
Latín I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Llenguatge i Pràctica Musical
Lenguaje y Práctica Musical 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Literatura Universal
Literatura Universal 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Matemàtiques aplicades a les
CCSS I
Matemáticas aplicadas a las
CCSS I

3OPC. Específiques d'opció-bloc a
Específica de opción-bloque a

Religió
Religión 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Segona Llengua Estrangera I
Segunda Lengua Extranjera I 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Tecnologia Industrial I
Tecnología Industrial I 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Tecnologies de la Informació i
la Comunicació I
Tecnologías de la Información
y la Comunicación I

3 XOPC. Específiques d'opció-bloc a
Específica de opción-bloque a

Volum
Volumen 3OPC. Específiques d'opció-bloc a

Específica de opción-bloque a

Anàlisi Musical I
Análisis Musical I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Anatomia Aplicada
Anatomía Aplicada 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Biologia i Geologia
Biología y Geología 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Cultura Audiovisual I
Cultura Audiovisual I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Cultura Científica
Cultura Científica 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Dibuix Artístic I
Dibujo Artístico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Dibuix Tècnic I
Dibujo Técnico I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Economia
Economía 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Fonaments de l'Art I
Fundamentos del Arte I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Grec I
Griego I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b



 LListat de continguts per curs PLC
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Història del Món Contemporani
Historia del Mundo
Contemporáneo

3OPC. Específiques d'opció-bloc b
Específica de opción-bloque b

Llatí I
Latín I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Llenguatge i Pràctica Musical
Lenguaje y Práctica Musical 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Literatura Universal
Literatura Universal 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Matemàtiques aplicades a les
CCSS I
Matemáticas aplicadas a las
CCSS I

3OPC. Específiques d'opció-bloc b
Específica de opción-bloque b

Religió
Religión 3 XOPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Segona Llengua Estrangera I
Segunda Lengua Extranjera I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Tecnologia Industrial I
Tecnología Industrial I 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Tecnologies de la Informació i
la Comunicació I
Tecnologías de la Información
y la Comunicación I

3OPC. Específiques d'opció-bloc b
Específica de opción-bloque b

Volum
Volumen 3OPC. Específiques d'opció-bloc b

Específica de opción-bloque b

Biologia i Geologia
Biología y Geología 4 XOPC. De modalitat opcional

De modalidad opcional

Dibuix Tècnic I
Dibujo Técnico I 4 XOPC. De modalitat opcional

De modalidad opcional

ALTRA INFORMACIÓ
OTRA INFORMACIÓN

B

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent/ Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

X

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua

Batxibac / Bachibac

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado

X
Francés
Francés

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Anglés
Inglés

Observacions / Observaciones
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Centre / Centro:

Curs / Curso: Any Acadèmic / Año Académico:

Codi Centre / Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ 46020273

2021/2022SEGUNDO BACH CIENCIAS / SEGON
BATX CIÈNCIES

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

A

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

46.9%

31.3%

9.4%

Percentage comú / Porcentaje común

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Llengua Estrangera
Lengua Extranjera

59.4%

31.3%

21.9%

Percentage comú més no comú
Porcentaje común más no común

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

VALENCIÀ
VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

CASTELLÀ
CASTELLANO

CÁRACTER
CÁRACTER

BLOC
BLOQUE

Tutoria
Tutoría 1 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica

Libre configuración autonómica

Valencià: llengua i literatura II
Valenciano: lengua y literatura
II

3 XOBLIG. Lliure configuració autonòmica
Libre configuración autonómica

Matemàtiques II
Matemáticas II 4 XOBLIG. Troncal g. modalitat

Troncal g. modalidad

Història de la Filosofia
Historia de la Filosofía 3 XOBLIG. Específica

Específica

Història d'Espanya
Historia de España 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Llengua Castellana i Literatura
II
Lengua Castellana y Literatura
II

3 XOBLIG. Troncal general
Troncal general

Primera llengua estrangera II
Primera lengua extranjera II 3 XOBLIG. Troncal general

Troncal general

Biologia
Biología 4 XOPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Dibuix Tècnic II
Dibujo Técnico II 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Física
Física 4 XOPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Geologia
Geología 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Química
Química 4 XOPC.

Troncals opció mod.-bloc a
Troncales opción mod.-bloque
a

Biologia
Biología 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b

Dibuix Tècnic II
Dibujo Técnico II 4 XOPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b
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Física
Física 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b

Geologia
Geología 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b

Química
Química 4OPC.

Troncals opció mod.-bloc b
Troncales opción mod.-bloque
b

Anàlisi musical II
Análisis musical II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Arts escèniques
Artes escénicas 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Biologia
Biología 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Ciències de la Terra i del Medi
Ambient
Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Cultura audiovisual II
Cultura audiovisual II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Dibuix artístic II
Dibujo artístico II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Dibuix Tècnic II
Dibujo Técnico II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Disseny
Diseño 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Economia de l'empresa
Economía de la empresa 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Física
Física 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Fonaments d'administració i
gestió
Fundamentos de
administración y gestión

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Fonaments de l'Art II
Fundamentos del Arte II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Geografia
Geografía 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Geologia
Geología 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Grec II
Griego II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Història de la Música i de la
Dansa
Historia de la Música y de la
Danza

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Història de l'Art
Historia del Arte 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Imatge i So
Imagen y Sonido 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Llatí II
Latín II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Matemàtiques aplicades a les
CCSS II
Matemáticas aplicadas a las
CCSS II

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción
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Psicologia
Psicología 4 XOPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Química
Química 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Religió
Religión 4 XOPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Segona llengua estrangera II
Segunda lengua extranjera II 4 XOPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Tècniques d'expressió
graficoplàstica
Técnicas de expresión
graficoplástica

4OPC. Específiques d'opció
Específica de opción

Tecnologia Industrial II
Tecnología Industrial II 4OPC. Específiques d'opció

Específica de opción

Tecnologies de la Informació i
de la Comunicació II
Tecnologías de la Información
y de la Comunicación II

4 XOPC. Específiques d'opció
Específica de opción

ALTRA INFORMACIÓ
OTRA INFORMACIÓN

B

Altres matèries en llengua estrangera amb alumnat diferent/ Otras materias en lengua extranjera con
alumnado diferente

X

Experimental parcial / Experimental parcial

Francés 1er idioma / Francés 1er idioma

Segona Llengua Estrangera / Segunda Lengua

Batxibac / Bachibac

Plantejament globalitzat / Planteamiento globalizado

X
Francés
Francés

Alemany
Alemán

Italià
Italiano

Anglés
Inglés

Observacions / Observaciones
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Centre/Centro:

Curs/Curso:
Any Académic/Año Académico:

Codi Centre/Código Centro:IES LA VALL DE SEGÓ

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 2021/2022

46020273

Grau/Grado: FP BÀSICA/FP BÁSICA

Proporció d'ús vehicular en cada llengua
Proporción de uso vehicular en cada lengua

A

MATÈRIA
MATERIA

SESSIONS
SESIONES

EN VALENCIÀ
EN VALENCIANO

LL. ESTRANG.
L. EXTRANJ.

EN CASTELLÀ
EN CASTELLANO

Ciències aplicades I
Ciencias Aplicadas I

158 X

Comunicació i societat I
Comunicación y Sociedad I

158 XX

Ciències Aplicades II
Ciencias Aplicadas II

158 X

Comunicació i Societat II
Comunicación y Sociedad II

158 XX

Altra informació
Otra información

B

Observacions/Observaciones

Equips elèctrics i electrònics (11h)= castellà
Manteniment i muntatge (7h)= castellà.
Comunicació i Societat (5h) = valencià, castellà i anglés.
Ciències aplicades (5h)= valencià.
FOL= 1h.
Tutoria= Castellà.


