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1. NORMATIVA DE PAM

En relació al  desdcrit  a ORDRE 38/2016,  de 27 de juliol,  de la Conselleria
d’Edu- cació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el Pla d’actua-
ció per a la millora, el Programa de Reforç per a 4t d’ESO, el Programa d’aula
compartida per a ESO.

El PAM és el document on es concreta la intervenció educativa que es durà a
terme al centre educatiu i al seu entorn amb les finalitats següents: 

1. Incrementar  el  percentatge  d’alumnat  que assoleix  els  objectius   i  les
competències corresponents a l’etapa d’Educació Primària. 

2. Augmentar la taxa de titulació de l’alumnat   en l’Educació Secun- dària
Obligatòria. 

3. Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar   prematur i incre- mentar la
taxa d’escolarització en l’educació postobligatòria. 

4. Millorar les habilitats socials i les competències emocionals   de l’alumnat
per aconseguir una major integració socioeducativa. 

5. Desenvolupar accions que permeten previndre i compensar les desigual-
tats en educació des d’una perspectiva inclusiva. 

S’elabora com una concreció del Projecte Educatiu del centre, a partir dels re-
sultats i d’altres aspectes referents a la realitat del centre. Tenint en compte les
necessitats de l’alumnat, als seus interessos, motivacions i aspiracions per a
potenciar el seu desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, i
assolir els objectius i competències de l’etapa educativa corresponent. 

Conté els elements següents: 

a) Descripció  de  les  intervencions  educatives  que  es  duran  a  terme,
d’acord amb els termes establits en l’article 6 d’aquesta ordre. 

b) Criteris i procediments previstos per al seguiment i l’avaluació del PAM
del centre. 

Per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
serà d’aplicació la normativa pròpia vigent, sense perjuí que aquest alumnat
puga participar en qualssevol de les intervencions educatives proposades al
PAM del centre. 

Així, pel que fa a la Intervenció Educativa, en relació a aquesta ordre, el PAM
té com objectius:

1. Les intervencions educatives previstes al PAM per atendre a la diversitat
de l’alumnat aniran adreçades a donar una resposta educativa a les ne-
cessitats,  interessos  i  motivacions  de  l’alumnat  del  centre  des  d’una
perspectiva inclusiva. 

2. Cada centre educatiu planificarà la seua intervenció educativa, que po-
drà incloure tant programes, mesures i actuacions de disseny propi com
programes, mesures i actuacions desenvolupades en cursos anteriors. 
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3. Per a cadascuna de les intervencions previstes s’hauran de concretar els
apartats següents: 

a) Nom de la intervenció. 
b) Si escau, hores addicionals de les assignades a utilitzar en la intervenci-

ó. 
c) Cursos on es desenvoluparà i nombre d’alumnat. d) Finalitats.
d) Línia de treball prioritària.
e) Agrupaments. 
f) Horari.
g) Professorat implicat.
h) Perfil de l’alumnat i criteris per a la seua selecció.
i) Breu descripció de l’actuació.

4. La incorporació de l’alumne o alumna a un programa, mesura o actuació
que comporte una modificació curricular significativa o una atenció extra-
ordinària  fora  del  seu grup de referència  requerirà  l’acord  escrit  dels
seus pares o tutors legals.

5. Per  a  la  planificació  de  la  intervenció educativa  s’haurà de tindre  en
compte que: 

a) Quan implique modificacions de les agrupacions o de l’estructura dels
grups oficials, especialment en l’atenció de l’alumnat fora del seu grup
de referència,  s’hauran de preveure els mecanismes perquè l’alumnat
participant puga reincorporar-se a un grup ordinari, com a garantia de la
seua mobilitat i inclusió dins del sistema educatiu. 

b) Qualsevol intervenció educativa es farà sota la tutela  i  responsabilitat
d’almenys un docent del centre. 

c) Es requerirà la presència d’almenys un membre de l’equip directiu quan
la intervenció educativa es duga a terme al centre educatiu fora de l’ho-
rari lectiu. 

d) En  cas  que  les  activitats  es  desenvolupen  fora  del  centre  educatiu,
s’hauran de complir els requisits que la normativa vigent estableix al res-
pecte i l’alumnat estarà sempre acompanyat pel professorat respon- sa-
ble d’aquestes activitats. 

6. La planificació i programació de la intervenció educativa serà coordinada
per la direcció del centre a partir de les indicacions acorda- des en la Co-
missió de Coordinació Pedagògica. 

7. El professorat responsable de les diferents intervencions educatives ela-
borarà una programació didàctica, amb la supervisió de la direcció d’es-
tudis i el servei psicopedagògic escolar o el gabinet psicopedagògic au-
toritzat en les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària, o pel De-
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partament d’Orientació,  o per qui  en tinga atribuïdes les funcions,  en
l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.

8. Als centres públics, per a desenvolupar les intervencions educatives in-
closes en el PAM, la Comissió de Coordinació Pedagògica proposarà els
criteris per a la designació del professorat a partir de les aportacions dels
departaments didàctics en Educació Secundària i dels equips docents en
Educació Primària. El claustre els aprovarà i la direcció del centre desig-
narà el professorat tenint en compte aquests criteris. No obstant això, es
valorarà l’experiència prèvia i la destinació definitiva al centre. 
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2.PLA D’ACTUACIÓ I INTERVENCIONS PREVISTES

INTERVENCIÓ EDUCATIVA

1. Activitats de suport al procés d’ensenyança-aprenentatge
1.a. Centre i professorat

ACTIVITATS RESPONSABLES TEMPORALTIZACIÓ

A. Informar  al  professorat
sobre  la  normativa  vi-
gent.

CE, DO i tutors
Al llarg del curs esco-

lar

B. Revisió i seguiment del
Pla  d’Atenció  a  la  Di-
versitat  i  Inclusió  Edu-
cativa (PADIE).

DO i departaments
Al llarg del curs esco-

lar

C. Informar i assessorat al
professorat  sobre
l’atenció a les necessi-
tats  educatives  de
l’alumnat, i adaptacions
curriculars.

DO i PT
Principalment a l’inici

del curs escolar

D. Recollida  d’informació
sobre les mesures d’in-
clusió  educativa,  nivell
de  competència  curri-
cular i observacions.

DO, departaments
Instrumentals i tutors

Inici i final de curs es-
colar

E. Elaborar propostes i lí-
nies d’actuació per a la
programació  de  les
adaptacions curricular i
ACIS.

DO i PT
Inici de curs i al llarg

del curs escolar

F. Col·laborar  en  els  se-
guiments de les Adap-
tacions  Curriculars  i
ACIS.

DO, PT i professorat
Al llarg del curs esco-

lar

G. Col·laborar amb el pro-
fessorat que realitza el
suport educatiu

DO, PT i CE
Al llarg del curs esco-

lar



Pla d’Actuació per a la Millora Curs 2022 - 2023

H. Assessorament  en  les
sessions d’avaluació DO, tutors, PT i ED

Al llarg del curs esco-
lar

I. Informar sobre el grup-
classe i alumnes indivi-
dualment

Tutors, DO, PT i ED
Al llarg del curs esco-

lar

J. Col·laborar  i  assesso-
rar  en  la  resolució  de
conflictes en l’aula

CE, DO, tutors i pro-
fessorat

Al llarg del curs esco-
lar

K. Consell Orientador
Tutors, CO i ED Final del curs escolar

L. PMAR 3
CE, DO i ED

Al llarg del curs esco-
lar

M. Assessorar  sobre  els
protocols  de  detecció
de NEE

DO
Al llarg del curs esco-

lar

N. Reunions  setmanals
amb els tutors

Cap d’estudis, Vice-
directora, Orientado-

ra i tutors

Al llarg del curs esco-
lar



Ctra. Quartell s/n46511 Benifairó de
lesValls.

Mail:46020273@edu.gva.es
Tel.  96  261 77 15

Intervencions Previstes  PAM  Curs 2022-2023
a.- Intervenció b.-Hores 

addicionals 
c.- Cursos i 
nombre alum

d.- Finalitats e.- Línia de 
treball

f.Agrupaments g.- Horari h.-Prof. Implicat i.-Perfil alumnat
i criteris 
selecció

j.- Descripció 
actuació. 

Tutorització 
entre iguals 

Algun hora de 
tutoria i pati. 

1 ESO
3 i 4t. ESO 

Millorar el procés
de Transició a 
Secundària

Tutoritzar als 
alumnes de 1 
ESO 

Per parelles 1 pati setmanal Tutors, 
Orientadora i 
altre professorat.

Inmadur, baixa 
autoestima,
no integrat, 
novuvingut/des...

Alumnes de 3r i 
4t ESO de forma 
voluntària i 
altruista, 
tutoritzen 
alumnes de 1 
ESO.

PDC Horari normal 3r ESO
16 alumnes

Superar amb èxit
el 3r i continuar 
amb un PR4

Àmbits de 
treball: Científic i 
Socio-lingüístic.

Aprenentatge 
dinàmic i 
participatiu 
adaptat a les 
necessitats 
d'aquest 
alumnat.

Àmbit Cientifi- 
Tècnic i Socio-
lingúístic.

32 hores
Horari normal de
3r ESO

Tutors: Carme 
Romero
Resta de 
professorat del 
grup. 

Alumnes amb 
dificultats 
d'aprenentatge 
que necessiten 
ajuda específica 
però amb ganes 
d'estudiar. 
Podran titular 
amb un PR4.

Dues 
professores en 
carregades dels 
dos àmbits i 
altres professors 
per a matèries 
específiques: 
ASL: Carme 
Romero
AC: Cristina 
Membrado

PR 4 Horari normal 4t ESO 
9 alumnes 

Superar amb èxit
el 4t. ESO i 
poder obtenir el 
Títol de Graduat 
en ESO. 

Àmbits de 
treball: Científic i 
Socio-lingüístic.

Aprenentatge 
dinàmic i 
participatiu 
adaptat a les 
necessitats 
d'aquest 
alumnat.

Àmbit Cientifi- 
Tècnic i Socio-
lingúístic.

32 hores
Horari normal de
4t ESO

Tutors: Pilar 
Agulló

Alumnes amb 
dificultats 
d'aprenentatge 
que necessiten 
ajuda específica 
però amb ganes 
d'estudiar. 
Podran obtenir el
Títol de Graduat 
en ESO. 

Dues 
professores en 
carregades dels 
dos àmbits i 
altres professors 
per a matèries 
específiques: 
ASL: Pilar Agulló
AC: Sandra 
Arnau

Tutories Hora tutoria Grup classe Convivència, 
Aprentatge, 
Maduresa 
personal, Valors,
...

Activitats Tutoria Segons convinga  1h setmanal Tutors/es i altres 
professionals

Tots els alumnes Treballar els 
diferents 
objectius 
marcats al PAT. 
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PAT (Pla 
d'acció tutorial)

Hores de tutoria: 
grupal i 
individual 
personalitzada 

Tots els grups i 
tots els alumnes 
del Centre

Proporcionar 
als/les estudiants
la informació i 
orientació 
educativa 
adequada, 
personal,
escolar, 
acadèmica i 
professional, 
d'acord amb les 
aptituds, les 
necessitats i els 
interessos que 
manifesten.
-
Donar suport als 
tutors/es en el 
desenvolupamen
t de la seva 
funció específica
dintre del marc 
de l'acció 
educativa i 
formadora global
del centre.
-
Regular la 
planificació i 
organització de 
l'acció tutorial al 
llarg de les 
diferents 
etapes 
educatives

Reunions 
setmanals amb 
els Tutors on es 
planifica el 
treball a realitzar 
en Tutoria.

Grup Classe i 
Tutoria 
Individualitzada.

Reunió setmanal Professors -
Tutors, Cap 
Estudis, 
Vicedirector, 
Coordinador 
Secundària i 
Orientadora 

Tot l'alumnat Àmbits 
d'actuació:  
Alumnes NEE, 
Dinàmiques 
grupals, 
Organització 
convivència, 
Reforçament 
aprenentatge, 
Avaluació, 
Educació en 
valors, 
Assessorament 
vocacional, ...

Reunió Àmbits  
1 ESO 

1 h setmanal 1 ESO Programació 
dels Àmbits, 
preparació de 
material i 
funcionament de 
classe. 

Reunions 
setmanals tots el
professors que 
imparteixen 
Àmbits en 1 ESO

Normalment dos 
agrupaments: 
ASL i AC 

Reunió setmanal Professorat 
d’Àmbits, PT, 
Coordinador 
ESO

Alumnat de 1r 
ESO

Es prepara la 
Programació del 
Àmbits, 
materials, 
funcionament, ...

Codocència 20h Àmbit CM 1er ESO Suport al grup Àmbits de treball: Agrupaments en En les hores Àmbit CM: Alumnat en S'imparteix la 
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àmbits 1r ESO 31h Àmbit SL classe en general
i a l'alumnat 
NESE.

Científic i Socio-
lingüístic.

funció de 
l'activitat a 
realitzar.

explicitades a 
l'horari

Maribel Peña.
Conxa Máñez.
Miriam Serrano.
Alba Vilar.
Àmbit SL:
Maribel Peña.
Marisa Alpuente.
Mª Jesús 
Fernández.
Pasqual 
Martines.
Rosa Ferrer.
Silvia Broch.
Paz Calles.

general del grup 
classe i alumnat 
amb necessitats 
específiques de 
suport educatiu.

classe amb règim
de codocència, i 
en funció de les 
característiques 
del grup classe 
es poden alternar
els  diferents rols 
dels professorat.

Codocència 2n 
ESO

8h Matemàtiques
5h Castellà
2h Valencià

2n ESO Suport al grup 
classe en general
i a l'alumnat 
NESE.

Desenvolupamen
t d'activitats que 
puguen permetre
aprofundir en el 
tractament de 
certs continguts 
curriculars.

Grup classe o  
agrupaments en 
funció de 
l'activitat a 
realitzar.

En les hores 
explicitades a 
l'horari

Maribel Peña.
Conxa Máñez

Alumnat en 
general del grup 
classe i alumnat 
amb necessitats 
específiques de 
suport educatiu.

S'imparteix la 
classe amb règim
de codocència, i 
en funció de les 
característiques 
del grup classe 
es poden alternar
els  diferents rols 
dels professorat.

Cuenta conmigo 8 dies complets 
(2 convivències).
2 hores de 
vesprada per a 
tasques de 
formació

1r, 2ESO, 3PDC 
I FPB1

L'objectiu del 
present projecte 
és perseguir l'èxit
acadèmic i 
personal de tot 
l'alumnat, 
millorant el clima 
escolar dels 
centres educatius
i el benestar de 
tota la comunitat 
educativa.

Desenvolupar 
estratègies 
metodològiques 
innovadores que 
atenguen els 
diferents estils 
d'aprenentatge 
de l’alumnat, 
fent-li sentir 
protagonista del 
seu propi 
aprenentatge.
Dotar-lo d'eines 
que els ajuden a 
gestionar les 
seues emocions, 
a millorar la seua
autoestima, a 
motivar-los per a 
aconseguir les 

Agrupaments 
ordinaris1r, 
2ESO, 3PDC I 
FPB1 per 
activitats al 
centre.
Grups de 
convivència 
formats per dos 
alumnes de 
1ESO, dos de 
2ESO, un de 
3PDC i un de 
FPB1.

Horari normal del
curs

Professors 1r, 
2ESO, 3PDC I 
FPB1 i 
professors 
voluntaris

Alumnes 
vulnerables 
emocionalment, 
amb perill de 
fracàs escolar 
combinats amb 
alumnes 
voluntaris 
involucrats en els
diferents 
projectes del 
centre com 
RRRacoNets o 
L’Observatori 
d’Ajuda entre 
Iguals..

Activitats 
conjuntes 
virtuals, activitats
de formació entre
el professorat 
dels diferents 
centres educatius
participants del 
projecte, així com
trobades 
d'alumnes i 
professors en 
cadascun dels 
instituts de 
l'agrupació.
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seues metes.
MIDCA Algun hora de 

pati i alguna hora
fora de l’horari 
lectiu per tal de 
desenvolupar 
alguna tasca.

2n Batxillerat.
Desenvolupar de
forma 
competencial el 
currículum de 
Ciències de la 
Terra i el Medi 
Ambient amb 
actuacions, 
locals i 
pràctiques per 
part de l’alumnat

Elaboració de 
projectes 
d’actuació 
vinculats amb la 
sostenibilitat i el 
desenvolupamen
t dels ODS 
descrits a 
l’agenda 2030.

Grup de treball Dedicació dintre 
de la matèria  de
Ciències de la 
Terra, des de 1 
hora fins a 4 
hores/setmana.

Professora de 
Ciències de la 
Terra, 
professorat del 
departament de 
Biologia i 
Geologia i 
professorat 
implicat al 
projecte de 
RRRaconets. 
També hi 
participa la resta 
del professorat 
mitjançant la 
seua 
col·laboració en 
l’aplicació de les 
mesures 
descrites en 
cada projecte.

Alumnat que duu
a terme la 
matèria optativa 
de Ciències de la
Terra i el Medi 
Ambient a 
2nBatx. Així, és 
alumnat amb 
interès i actituds 
positives cap al 
medi ambient, 
amb 
predisposició de 
treball elevada.

Elaboració de 
projectes que 
amb aplicacions 
realistes en 
l’entorn més 
proper, centre 
i /o localitat, amb
l’anterior estudi 
de necessitat. 
Així mateix es 
participarà en 
diferents 
concursos 
nacionals que es
vinculen amb 
aquesta temàtica
per tal de 
vincular el treball
amb la realitat i 
altres contextos 
en els que donar 
a conèixer el 
treball realitzat 
per l’alumnat.

CEPAFE
Algunes hores 
del pati i algunes 
hore fora de 
l’horari lectiu per 
tal de 
desenvolupar 
alguna excursió o
activitat.

 

Tot l’alumnat

 

Promoure 
l’activitat física i 
l’esport.

 

- Activitats 
esportives i que 
promoguin 
l’activitat física.

- Visites i 
seminaris 
d’experts

 

Algun hora de 
pati i alguna hora
fora de l’horari 
lectiu per tal de 
desenvolupar 
alguna tasca.

Excursions,viatge
s.

 

Depenent de 
l’activitat a les 
hores del pati o 
fora de l’horari 
lectiu.

 

Meche Duch

Ester Chicharro

Equip 
RRRacNets

No hi ha 
selecció. 
L’alumnat
S’inscriu 
lliurement.

Activitats 
esportives amb la
finalitat de 
promoure 
l’activitat física 
com:
- Activitats 
esportives al pati:
campionat de 
ping-pong, futbol,
basket, voleibol, 
badminton…
- Una escena 
diferent - - - - -
Programa de 
pilota a l’escola- -
-Viatge a la neu

Una escena 
distinta

1h al mes de 
formació 
(CEFIRE)

Alumnat 
principalment de 
3r i 4t d’ESO

Aprofundir en les
diferents 
diversitats: 

Patis actius

Activitat del Pla 

Agrupament 
flexible en funció
de l’activitat a 

Dimarts 10.45h a
11:15h al gimnàs

Ester Chicharro
olga Gargallo
Maria Quilez

Alumnat 
voluntari de 
l’Equip de 

Una escena 
distinta és un 
recurs artístic-
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1h de pati a la 
setmana

20 alumnes ètnica i cultural, 
sexual i de 
gènere, funcional
i de salut, i 
generacional.
Ofereix 
aprenentatges 
molt variats i els 
seus objectius 
específics estan 
consignats a 
cadascuna de 
les activitats 
proposades. Els 
de generals són:
- Explorar les 
possibilitats 
creatives de 
l’experimentació 
escènica.
- Aprendre 
conceptes bàsics
de la creació 
teatral
- Generar un 
espai creatiu, de 
reflexió i 
sensibilització 
sobre la 
diferència com 
alteritat i com a 
diversitat.
- Afavorir una 
actitud de 
tolerància i 
respecte entre 
alumnat a partir 
de l’acceptació 
de les seue 
pròpies 
diferències.
- Consecució 
dels següents 
ODS: 4, 5, 
10,16.

d’Igualtat i 
convivència

Àmbit artístic i 
expressiu.

realitzar a la 
sessió.

Raül Oswaldo 
Senra
Merche Duch 

mediació i del 
projecte 
RRRacoNets.

didàctic que 
permet la 
experimentació i 
la creació 
escènica. És una
caixa de 
ferramentes que 
ofereix la 
possibilitat 
d’abordar la 
temàtica de “la 
diferència” a 
l’aula, 
fonamentalment, 
reflexionant i 
sensibilitzant 
sobre la 
diversitat i 
generant una 
mirada inclusiva 
en benefici del 
propi grup i de la 
societat.
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Aula PIL 2h de valencià i 
2h de castellà

Alumnat 
nouvingut que 
desconeix les 
llengües 
cooficials 

Alfabetització Treball directe 
amb l’alumnat 
que ho necessite

Dos grups 
d’alumnes de 5 o
6 alumnes, 
segons 
necessitat.

Dimarts i dijous 
de 9.50 a 10.45h

Professores 
d’Anglès: Laura 
Llusar i Carola 
Díaz

Alumnat 
nouvingut que 
desconeix les 
llengües 
cooficials 

Classe 
d’alfabetització

RRRacoNets Rotativament als 
patis, els dies de 
mercat 
d’intercanvi, els 
dies de tallers...  

Encara no hi ha 
una llista 
d’alumnat 
definitiu, ja que 
continua apuntat-
se alumnat com 
a voluntari.  
Tots els nivells 
de la ESO. 

Aconseguir un 
pati més 
sostenible i 
inclusiu.  

Col·laborar com 
a voluntaris en 
les accions dutes
a terme pel grup 
de treball de 
RRRacoNets al 
centre. 
Aportar idees per
a aconseguir un 
pati més 
sostenible i 
inclusiu.  
Dotar  a l’alumnat
d'eines que els 
ajuden a 
gestionar les 
seues emocions, 
a millorar la seua
autoestima, a 
motivar-los per a 
aconseguir les 
seues metes. 

Alumnat voluntari
de RRRacoNets 
de tots els nivells
d’ESO. 

Horari normal del
curs. 
 

Professorat 
voluntari de 
RRRacoNets. 

Tot aquell 
alumnat que 
s’oferisca com a 
voluntari.  
Normalment el 
perfil de l’alumnat
que s’ofereix 
voluntàriament 
es un alumnat 
amb consciència 
mediambiental i 
empatia 
psicosocial, amb 
ganes de passar 
a l’acció per a 
aconseguir un 
centre sostenible 
i inclusiu. 

Participació per a
generar 
consciència 
mediambiental 
entre la resta de 
l’alumnat. 
Participació en 
les accions de 
RRRacoNets 
(presentar els 
concerts, 
distribuir fruita, 
atendre les 
parades del 
mercat...) 
Participar en 
tallers exclusius 
(com la síntesi de
sabó casolà amb 
productes 
reutilitzats...) 
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MESURES DE

RESPOSTA EDUCATIVA

PER A L’INCLUSIÓ

DE TOT L’ALUMNAT

CURS  2022-23
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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ

L'atenció a la diversitat és l'eix que, des de la LOE i LOMQE, informa i organitza

l'ensenyament secundari i batxillerat partint dels principis de normalització i inclusió en un

tractament equitatiu, i per tant just, de les diferències de l'alumnat. En la RESOLUCIÓ de

12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la

qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que

imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023, es fa

referència a la resposta educativa per a la inclusió de tot l’alumnat (punt 1.2.3).

La mateixa resolució, al seu article: 1.2.6.4. Mesures de resposta educativa per a la

inclusió de l’alumnat, assenyala que els centres docents inclouran en el PEC mesures de

resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat amb la finalitat d’implementar, de forma

transversal, un model d’educació inclusiva per a tot l’alumnat, que implique el currículum,

l’organització del centre, l’actuació de tot el personal del centre, les relacions de la

comunitat educativa, les relacions amb l’entorn i totes les actuacions que es

desenvolupen.

2. FONAMENTACIÓ LEGAL

D’acord amb el que estableix l’article 19 del Reial decret 217/2022:

1. Tenint en compte els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat als quals es

refereix l’article 5.4 d’aquest decret, s’han de disposar els mitjans necessaris per a

respondre a les necessitats educatives concretes de l’alumnat, considerant les seues

circumstàncies i els diferents ritmes d’aprenentatge.

2. Les mesures adoptades han de formar part del projecte educatiu del centre i s’han

d’orientar a permetre a tot l’alumnat el desenvolupament de les competències previst en el

perfil d’eixida i la consecució dels objectius de l’educació secundària obligatòria, sense

que este fet puga impedir-li la promoció al curs o etapa següent o l’obtenció del títol de

graduat o graduada en educació secundària obligatòria.
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3. Els centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria

han de fer les adaptacions pertinents i han de facilitar les mesures i els suports

necessaris, d’acord amb la normativa vigent, perquè l’alumnat amb necessitats

específiques de suport educatiu puga cursar estos estudis. Així mateix, s’han d’establir les

mesures més adequades perquè les condicions de realització de les avaluacions

s’adapten a les necessitats d’aquest alumnat.

4. Totes les mesures educatives per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport

educatiu s’han d’ajustar al que disposa la normativa vigent en matèria d’inclusió educativa.

La normativa que regula aquestes mesures és la que s’esmenta a l’article 1.2.6.4.

de les instruccions:

– Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els

Drets de les Persones amb Discapacitat (BOE 184, 02.08.2011).

– Llei 9/2018, de 24 d’abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 11/2003, de 10

d’abril, de la Generalitat, sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat (DOGV 8282,

26.04.2018).

– Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del Text Refós de la Llei general de drets de

les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret

legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per a establir i regular l’accessibilitat cognitiva i les

seues condicions d’exigència i aplicació (BOE 78, 01.04.2022).

– Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis

d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià (DOGV 8356, 07.08.2018). – Decret

72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació educativa i professional

en el sistema educatiu valencià (DOGV 9099, 03.06.2021).
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– 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 (DOGV 8540, 03.05.2019).

– Resolució conjunta d’11 de desembre de 2017, de la Conselleria d’Educació,

Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a

la detecció i l’atenció precoç de l’alumnat que puga presentar un problema de salut mental

(DOGV 8196, 22.12.2017).

– Resolució de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i

Esport, per la qual es dicten instruccions i orientacions per a actuar en l’acollida de

l’alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, en els centres educatius de la Comunitat

Valenciana (DOGV 8314, 11.06.2018).

– Resolució de 23 de desembre de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per

la qual es dicten instruccions per a la detecció i la identificació de les necessitats

específiques de suport educatiu i les necessitats de compensació de desigualtats (DOGV

9245, 29.12.2021).

– Resolució de 23 de juliol de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la

qual es dicten instruccions per a l’organització de l’atenció educativa domiciliària i

hospitalària (DOGV 9138, 29.07.2021), o normativa que la substituïsca.

– Resolució de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General d’Inclusió Educativa, per la

qual es prorroga l’autorització i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, de

les unitats educatives terapèutiques d’Elx i de València (DOGV 9138, 29.07.2021).

– Resolució de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General d’Inclusió Educativa, per la

qual es prorroga l’autorització i es regula el funcionament de la unitat educativa

terapèutica / hospital de dia infantil i adolescent de Castelló de la Plana (DOGV 9138,

29.07.2021).
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3. OBJECTIUS

Els objectius generals d’aquestes mesures són:

● Facilitar la igualtat d'oportunitats d'accés, permanència i promoció de tots els

alumnes a l'educació, independentment de les seues condicions personals, socials,

econòmiques, de procedència i culturals.

● Possibilitar la inclusió social i educativa d'aquest alumnat, potenciant actituds

d'acceptació i respecte en tot l'alumnat.

● Potenciar la incorporació dels diferents valors que aporten les distintes cultures i

fomentar la participació de l'alumnat i de les seues famílies en la vida del Centre.

4. NIVELLS DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ

Amb el DECRET 104/2018 de inclusió educativa queden explicades les diferents

nivells de resposta per a la inclusió. Aquestes són:

Nivells de resposta educativa per a la inclusió:

El projecte educatiu de centre és el document on s’estableixen els criteris per a definir les

mesures de resposta educativa per a la inclusió, les quals s’organitzen en quatre nivells

de concreció de caràcter sumatori i progressiu, d’acord amb el que s’especifica en els

punts següents i es recull en l’annex. El PAM, que incorpora la concreció anual de les

actuacions contingudes en el projecte educatiu del centre, ha d’estar present en els quatre

nivells.

a) Primer nivell de resposta

S’adreça a tota la comunitat educativa i a les relacions del centre amb l’entorn

sociocomunitari. El constitueixen les mesures que impliquen els processos de planificació,

la gestió general i l’organització dels suports del centre. Els òrgans de govern, de

coordinació i de participació del centre, d’acord amb les seues competències, proposen i

aproven aquestes mesures, les quals ha d’aplicar tota la comunitat educativa amb la
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col·laboració d’agents externs quan siga necessari. Les mesures que inclouen la

participació de persones o entitats externes al centre docent s’han d’acordar i concretar

amb els agents implicats. Els documents que concreten les mesures del primer nivell de

resposta són el projecte educatiu de centre i el pla d’actuació per a la millora (PAM).

b) Segon nivell de resposta

S’adreça a tot l’alumnat del grup-classe. El constitueixen les mesures generals

programades per a un grup-clase que impliquen suports ordinaris. Les mesures en aquest

nivell inclouen el disseny i aplicació de programacions didàctiques que donen resposta la

diversitat de tot l’alumnat del grup, incloent-hi les activitats d’ampliació i reforç per al

desenvolupament competencial i la prevenció de dificultats d’aprenentatge, així com

actuacions transversals que fomenten la igualtat, la convivència, la salut i el benestar.

Aquestes mesures les planifica, desenvolupa i avalua l’equip educatiu, coordinat per la

tutoria del grup, amb l’assessorament dels serveis especialitzats d’orientació, el

professorat especialitzat de suport i, si escau, la col·laboració d’agents externs, d’acord

amb les seues competències. Les mesures del segon nivell es determinen en les unitats

didàctiques així com en el pla d’acció tutorial i el pla d’igualtat i convivència continguts en

el projecte educatiu de centre i la seua concreció en el pla d’actuació per a la millora.

c) Tercer nivell de resposta

El constitueixen les mesures adreçades a l’alumnat que requereix una resposta

diferenciada, individualment o en grup, que impliquen suports ordinaris addicionals.

Aquest nivell inclou mesures curriculars que tenen com a referencia el currículum ordinari i

com a objectius que l’alumnat destinatari promocione amb garanties a nivells educatius

superiors, obtinga la titulació corresponent en els canvis d’etapa i s’incorpore en les

millors condicions al món laboral. S’inclou l’organització d’activitats d’enriquiment o reforç,

les adaptacions d’accés al currículum que no impliquen materials singulars, personal

especialitzat o mesures organitzatives extraordinàries i, en l’etapa d’Educació Secundària

Obligatòria, també l’organització del currículum en àmbits d’aprenentatge o el

desenvolupament de programes específics d’atenció a la diversitat, regulats per

l’Administració o de disseny propi pels centres docents com a part del seu projecte

educatiu. Les mesures d’aquest tipus destinades a l’alumnat que cursa els ensenyaments
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postobligatoris, de règim especial i de formació de persones adultes, s’especifiquen en el

capítol V d’aquest decret. Així mateix, s’hi inclouen les actuacions d’acompanyament i

suport personalitzat per a qualsevol alumna o alumne que en un moment determinat les

puga necessitar, tot incidint especialment en les actuacions que l’impliquen

emocionalment, reforcen la seua autoestima, el sentit en contextos socials habituals. En

aquest nivell s’organitzen, igualment, les mesures transitòries que faciliten la continuïtat

del procés educatiu de l’alumnat que, per malaltia, desprotecció, mesures judicials o que,

per qualsevol circumstància temporal es trobe en risc d’exclusió, requereix suports

ordinaris en contextos educatius externs al centre escolar al qual assisteix habitualment.

Totes aquestes mesures les planifica, desenvolupa i avalua l’equip educatiu, coordinat per

la tutoria, amb l’assessorament dels serveis especialitzats d’orientació i la col·laboració

del professorat especialitzat de suport i, si escau, d’altres agents externs, d’acord amb les

seues competències.

Les mesures del tercer nivell es determinen en el pla d’atenció a la diversitat, el pla

d’acció tutorial i el pla d’igualtat i convivència continguts en el projecte educatiu de centre i

la seua concreció en el pla d’actuació per a la millora.

d) Quart nivell de resposta

El constitueixen les mesures adreçades a l’alumnat amb necessitats específiques

de suport educatiu que requereix una resposta personalitzada i individualitzada de

caràcter extraordinari que implique suports especialitzats addicionals. Atenent al caràcter

extraordinari d’aquest nivell, és preceptiu, en tots els casos, la realització d’una avaluació

sociopsicopedagògica i l’emissió de l’informe sociopsicopedagògic corresponent.

Les mesures extraordinàries inclouen les adaptacions curriculars individuals

significatives, les adaptacions d’accés que requereixen materials singulars, personal

especialitzat o mesures organitzatives extraordinàries, els programes específics que

requereixen adaptacions significatives del currículum, i els programes singulars per a

l’aprenentatge d’habilitats d’autoregulació del comportament i les emocions o habilitats de

comunicació interpersonal i de relació social en els contextos habituals i de futura

incorporació.
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En aquest nivell s’organitzen, igualment, les mesures de flexibilització de

l’escolarització, les pròrrogues de permanència extraordinària per a l’alumnat amb

necessitats educatives especials, la determinació de la modalitat d’escolarització o les

mesures transitòries que faciliten la continuïtat del procés educatiu de l’alumnat que, per

les seues condicions de salut mental, requereix suports addicionals especialitzats en

contextos educatius externs al centre escolar al qual assisteix habitualment.

Aquestes mesures les planifica, desenvolupa i avalua l’equip educatiu, coordinat

per la tutoria del grup, amb l’assessorament dels serveis especialitzats d’orientació.

L’equip educatiu compta amb la col·laboració del professorat especialitzat de suport i, si

escau, del personal no docent de suport i d’altres agents externs, d’acord amb les seues

competències i segons determine l’avaluació sociopsicopedagògica preceptiva.

En cas de decisions extraordinàries d’escolarització, l’Administració educativa

activarà el procediment adient.

El pla d’actuació personalitzat és el document que concreta les mesures d’aquest

nivell de resposta.

5. MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ

D’entre les mesures de resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat a

implementar pels centres, es destaquen les següents (art. 1.2.6.4. Instruccions):

– Actuacions de sensibilització adreçades a tota la comunitat educativa envers la
resposta inclusiva a la diversitat que hi ha al centre i en la societat.

– Programes o actuacions de disseny propi o programes singulars autoritzats per la

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que desenvolupen les línies d’actuació del Decret

104/2018, relacionades amb la identificació i eliminació de barreres contextuals a la
inclusió, la mobilització dels recursos per a donar suport a la inclusió i el
currículum inclusiu.
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– Criteris d’organització dels horaris, els agrupaments de l’alumnat i dels suports
personals (responsabilitats i coordinacions internes i externes).

– Criteris pedagògics per a la presentació dels continguts garantint l’accessibilitat
universal (física, cognitiva, sensorial i emocional) i sota els principis d’implicació,

representació, acció i expressió del Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA).

– Procediments per a la detecció i anàlisi de barreres contextuals per a la inclusió i
procediment d’avaluació sociopsicopedagògica per a la identificació de les
necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat. (RESOLUCIÓ de 23 de

desembre de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten

instruccions per a la detecció i la identificació de les necessitats específiques de suport

educatiu i les necessitats de compensació de desigualtats)

– Actuacions per a la detecció primerenca i intervenció amb l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu. (RESOLUCIÓ de 23 de desembre de

2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a

la detecció i la identificació de les necessitats específiques de suport educatiu i les

necessitats de compensació de desigualtats)

– Actuacions per a la prevenció i intervenció primerenca mitjançant programes de

desenvolupament competencial de continuïtat, progressió i coordinació al llarg de les

diferents etapes educatives davant de les dificultats d’aprenentatge, la comunicació i
el llenguatge.

– Procediments establits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a la resposta
a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que es desenvolupen al

centre en cada una de les etapes.

– Organització per a la planificació, desenvolupament, avaluació i seguiment dels
plans d’actuació personalitzats.
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– Altres mesures:

- Mesures per a l’alumnat que compagina els estudis d’educació secundària

obligatòria amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o

amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la

Comunitat Valenciana (article 30).

- Mesures per a l’alumnat que compagina els estudis d’educació secundària

obligatòria i els ensenyaments professionals de dansa (article 31).

- Mesures per a l’alumnat que compagina els estudis d’educació secundària

obligatòria i els ensenyaments professionals de música Amb la finalitat

d’afavorir la simultaneïtat dels estudis d’ensenyaments professionals de

música i d’educació secundària obligatòria, per a este alumnat poden

adoptar-se diferents mesures relatives a la convalidació i exempció de

matèries de l’ESO (article 32).

MESURES DE SUPORT I REFORÇ
Aquestes mesures incloguen l’anàlisi transversal de la discriminació sexual, el

llenguatge no sexista, rols i estereotips sexistes i la conciliació de la vida personal, familiar

i laboral.

L'alumnat que promociona sense haver superat totes les matèries segueix un

programa de reforç destinat a recuperar els aprenentatges no adquirits. En les

programacions didàctiques s'establixen els criteris i les estratègies per a elaborar estos

programes de reforç, així com les activitats i els criteris d'avaluació per a la seua

superació.

El programa de reforç ho elabora el departament didàctic de la matèria

corresponent, d'acord amb mesures de resposta inclusiva del centre i assessorat pel

departament d'orientació.
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ORGANITZACIÓ DE L’OPCIONALITAT.

L'oferta de matèries optatives respon als diferents interessos, motivacions i

necessitats de l'alumnat, amplia la seua orientació, facilita la seua transició a la vida activa

i contribueix a l'adquisició de les competències bàsiques i a la consecució dels objectius

generals de l'etapa.

REFORÇ MITJANÇANT ELS TALLERS/OPTATIVES INSTRUMENTALS:

● L'equip docente junt amb el D:O i/o famílies decideixen quins alumnes

necessiten reforçar un àrea determinada.

● El professor de reforç elabora la programació didàctica en coordinació amb el

professor de l'àrea, tenint en compte els objectius a reforçar.

● Ambós avaluaran el desenvolupament de la programació, fent les aportacions

pertinents per a la millora, continuïtat o suspensió de la mateixa si s'han assolit

els objectius.

● En ESO i per acord dels Departaments Didàctics es pot substituir el reforç per

desdoblaments en les àrees instruments i/o altres com anglès, tecnologia, ...

● Cada professor ofereix a L’alumnat recursos per a reforçar els continguts

necessaris  de la programació.

Personal especialitzat de suport a la inclusió. Mestre/a de Pedagogia Terapèutica:

La persona orientadora, el professional de PT i la personal coordinadora de l'ESO,

s'encarreguen de detectar alumnat que necessita suport educatiu.

El professional de PT adapta la programació pedagògica a les necessitats de

l'alumnat amb NEE, elaborant la seua programació tenint en compte els continguts

estructurats per etapes recollits en les programacions didàctiques dels departaments de

les àrees instrumentals, principalment.
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El tutor/a, en coordinació amb el professional de PT, informa a les famílies dels

objectius, continguts i criteris d'avaluació de les àrees de suport. Les famílies hauran

d'autoritzar les mesures de suport proposades.

Es realitzarà un seguiment trimestral de la Programació per part del professional de

PT, identificant el grau de consecució de la programació per a cada alumne de suport i

establirà les mesures a adoptar en cas de modificacions. La persona orientadora serà

l'encarregat de dirigir i realitzar el control de seguiment d'aquest alumnat.

PROGRAMA DE TUTORITZACIÓ ENTRE IGUALS.  COMPTE AMB TU,

El Programa s'enmarca dintre de la metodologia de l'Aprenentatge Servei. Alumnat de 4t

ESO i 1er Batx, de forma voluntària i altruista, tutoritzen alumnens de 1 ESO.

Objectius del Programa de Tutorització:

. Promoure la cooperació entre iguals.

. Millorar el procés de Transició de Primària a Secundària.

. Contribuir al desenvolupament de la competència social i ciutadana, la d'aprendre

a aprendre, així com la de la responsabilitat i autonomia.

Funcions de l'alume tutor: revisar l'agenda, ajudar a planificar temps d'estudi, deures,

treballs,... es tracta de compartir trucs que a ells els han funcionat per a tindre èxit a

l'ESO.

Responsabilitat de l'alumne tutoritzat: comprometre's a seguir els consells i indicacions

del seu corresponent tutor/a, assistint a les reunions periòdiques que s'establisquen.
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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR DE 3r D’ESO (PDC)

El programa de diversificació curricular està regulat al article 18 del DECRET

107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum

d’Educació Secundària Obligatòria.

-   Annex VI. Distribució de les hores lectives dels programes de diversificació

curricular de 3r i 4t curs d’educació secundària obligatòria

- Annex VII. Informe d’idoneïtat per a la incorporació al Programa de diversificació

curricular de 3r curs de l’educació secundària obligatòria

- Annex VIII. Informe d’idoneïtat per a la incorporació al Programa de diversificació

curricular de 4t curs de l’educació secundària obligatòria

Article 18. Programes de diversificació curricular

D’acord amb el que estableix l’article 24 del Reial decret 217/2022:

1. Definició. Els programes de diversificació curricular (PDC) estan orientats a la

consecució del títol de graduat en educació secundària obligatòria per part dels qui

presenten dificultats rellevants d’aprenentatge després d’haver rebut, si és el cas,

mesures de suport en el primer o segon curs d’aquesta etapa, o als qui esta mesura

d’atenció a la diversitat els siga favorable per a l’obtenció del títol.

2. Accés.

a) Els requisits d’accés a estos programes són els següents:

a.1) L’alumnat que es trobe en una de les situacions següents podrà accedir al Programa

de diversificació curricular del 3r curs de l’educació secundària obligatòria:

a.1.1) Ha cursat 2n curs de l’ESO, no està en condicions de promocionar al curs següent i

l’equip educatiu el proposa perquè curse el programa PDC de 3r curs de l’ESO per

considerar que este programa és l’opció més adequada per a finalitzar amb èxit l’etapa i

obtindre el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.
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a.1.2) Ha cursat 3r curs de l’ESO, no està en condicions de promocionar al curs següent i

l’equip educatiu el proposa perquè curse el programa PDC de 3r curs de l’ESO per

considerar que este programa és l’opció més adequada per a finalitzar amb èxit l’etapa i

obtindre el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.

a.2) Excepcionalment, pot accedir al Programa de diversificació curricular del 4t curs de

l’educació secundària obligatòria, l’alumnat que ha cursat 4t curs de l’ESO, no està en

condicions de titular i l’equip educatiu el proposa perquè curse el programa PDC de 4t

curs de l’ESO per considerar que este programa és l’opció més adequada per a finalitzar

amb èxit l’etapa i obtindre el títol de graduat o graduada en educació secundària

obligatòria, sense excedir els límits de permanència previstos en els articles 5.1, 35.4 i

41.6 d’aquest decret.

b) La incorporació a estos programes requereix, a més de l’avaluació acadèmica, l’informe

d’idoneïtat de la mesura d’acord amb els termes establits en els annexos VII i VIII, que cal

realitzar una vegada oït el mateix alumne o alumna, i ha de comptar amb la conformitat de

les mares, pares, tutores o tutors legals. Este informe ha de ser signat per la família i pel

tutor o tutora i ha de quedar registrat en l’expedient de l’alumne o alumna.

c) Amb caràcter general, els programes de diversificació curricular es duran a terme en

dos anys, des de tercer curs fins al final de l’etapa.

3. Organització dels programes de diversificació curricular.

Els programes de diversificació curricular s’han d’organitzar d’acord amb els àmbits i

matèries que s’indiquen tot seguit:

a) Àmbits i matèries del Programa de diversificació curricular del 3r curs de l’educació

secundària obligatòria.

a.1) Àmbit Lingüístic i Social: ha d’incloure els aprenentatges essencials corresponents a

les matèries Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Geografia i

Història.

a.2) Àmbit Científic: ha d’incloure els aprenentatges essencials corresponents a les

matèries Matemàtiques, Biologia i Geologia i Física i Química.
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a.3) Àmbit Pràctic: ha d’incloure els aprenentatges essencials corresponents a la matèria

Tecnologia i Digitalització i aspectes bàsics relatius a l’orientació i iniciació professional.

a.4) Llengua Estrangera, Educació Física i una matèria optativa.

a.5) A més de les hores lectives setmanals dels àmbits i matèries indicats en els punts

a.1), a.2), a.3) i a.4) d’aquest article, els centres educatius disposen d’un temps lectiu

específic per al desenvolupament de projectes interdisciplinaris.

b) Àmbits i matèries del Programa de diversificació curricular del 4t curs de l’educació

secundària obligatòria.

b.1) Àmbit Lingüístic i Social: ha d’incloure els aprenentatges essencials corresponents a

les matèries Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Geografia i

Història.

b.2) Àmbit Científic: ha d’incloure els aprenentatges essencials corresponents a les

matèries Matemàtiques, Biologia i Geologia i Física i Química.

b.3) Àmbit Pràctic: ha d’incloure els aprenentatges essencials corresponents a les

matèries Tecnologia, Digitalització i Formació i Orientació Personal i Professional.

b.4) Llengua Estrangera, Educació Física, Educació en Valors Cívics i Ètics i una matèria

optativa.

c) A més de les matèries indicades en els apartats a) i b) anteriors, l’alumnat també ha de

disposar d’un temps destinat a la tutoria, que ha de ser cursada en el seu grup del

programa de diversificació curricular.

d) Pel que fa a l’àmbit Pràctic, el Departament d’Orientació Educativa i Professional ha de

col·laborar amb el professorat d’aquest àmbit per a definir els aspectes bàsics relatius a

l’orientació i iniciació professional d’acord amb les característiques i necessitats del grup.

e) L’alumnat ha de cursar les matèries que figuren en els apartats a.4) i b.4) i ha

desenvolupar els projectes interdisciplinaris de l’apartat a.5) en el seu grup de referència.

f) L’organització i la distribució de les hores lectives setmanals d’aquests programes són

les que figuren en l’annex VI d’aquest decret.
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-   Annex VI. Distribució de les hores lectives dels programes de diversificació

curricular de 3r i 4t curs d’educació secundària obligatòria

- Annex VII. Informe d’idoneïtat per a la incorporació al Programa de diversificació

curricular de 3r curs de l’educació secundària obligatòria

- Annex VIII. Informe d’idoneïtat per a la incorporació al Programa de diversificació

curricular de 4t curs de l’educació secundària obligatòria

PROGRAMA DE REFORÇ PR4, EN 4t CURS.
El marc normatiu que fa menció explícita al PR4t és el Decret 136/2015, de 4 de

setembre de 2015 i l’Ordre 38/2016, de 27 juliol de 2016.

Al Decret 136/2015, que modifica en alguns aspectes el Decret 87/2015, en l’annex II

s’afig el PR4t, com a mesura extraordinària d’atenció a la diversitat. A més a més, en la

normativa d’inclusió educativa es considera una mesura del nivell III d’atenció a la

diversitat en 4t d’ESO per a facilitar l’èxit escolar i l’obtenció del títol de Graduat en ESO

a la totalitat de l’alumnat.

La finalitat és que l’alumnat desenvolupe les competències clau i assolisca els

objectius generals de l’etapa, amb una oferta diversificada, adaptada als diferents

ritmes d’aprenentatge, que facilite l’obtenció del títol. Pel que fa al procediment,

organització, avaluació i promoció solament hi ha referència legal en l’Ordre 38/2016.

PERFIL ALUMNAT: Va dirigit a l’alumnat que mostra interés per obtindre el títol de

Graduat en ESO, i que en cursos anteriors ha presentat dificultats generalitzades

d’aprenentatge que li hagen impedit superar els objectius proposats per al cicle o curs

corresponent.

Requisits de l’alumnat:

- Presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge, no atribuïbles a la falta

d’estudi o d’esforç

- Haver cursat 3r d’ESO en un PMAR o haver cursat 4t i haver de repetir curs

- Tindre interés, motivació i expectatives d’obtindre el títol de Graduat en ESO

mailto:46020273@edu.gva.es


Ctra. Quartell s/n46511 Benifairó de
lesValls.

Mail:46020273@edu.gva.es
Tel.  96  261 77 15

- Estar adscrit a un grup ordinari de referència de 4t d’ESO i estar distribuït de

forma equilibrada entre tots els grups.

PROCEDIMENT: L’equip educatiu del grup de PMAR de 3r (ara PDC de 3r d’ESO)

efectuarà una proposta raonada, signada pel tutor i dirigida a la direcció del centre, on

s’indicaran els motius pels quals es considera que aquest programa és el més adequat.

De manera excepcional es podrà incorporar alumnat que repetisca 4t d’ESO.

La direcció del centre, farà arribar la proposta al departament d’orientació que, oïts

l’alumne i els seus representants legals, realitzarà l’avaluació psicopedagògica

preceptiva i emetrà informe, on s’indicarà l’oportunitat o no de cursar el programa.

A la sessió d’avaluació final, l’equip educatiu de PMAR de 3r farà la proposta sobre la

incorporació de l’alumne al programa, especificant el nivell de competència curricular en

cadascuna de les matèries cursades. La direcció convocarà una reunió a la que

assistiran els tutors de 3r i 4t d’ESO, el coordinador d’ESO i el cap del departament

d’orientació, en la qual es realitzarà la proposta definitiva sobre la incorporació de

l’alumne al programa.

La direcció del centre, amb l’acord escrit dels seus representants legals, autoritzarà la

incorporació de l’alumne al programa.

- Podrà incorporar-se alumnat al programa durant el primer trimestre del curs, atenent

les condicions i procediment establits.

- Podrà eixir alumnat del programa durant el curs i reincorporar-se al seu grup de

referència, si així ho determinen raonadament, l’equip educatiu amb el departament

d’orientació.

ORGANITZACIÓ: El programa estarà format per un mínim de 10 alumnes i un màxim de

16. No obstant, amb informe de la Inspecció d’Educació, es podrà autoritzar un nombre

diferent d’alumnes per constituir el grup. S’organitzarà per àmbits, com a mitjà que

permetra integrar els continguts bàsics de diverses matèries i les competències clau

utilitzant una metodologia globalitzadora i integradora.
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Al grup de reforç, l’alumnat cursarà tres àmbits:

• Àmbit lingüístic i social, que inclourà els aspectes bàsics del currículum de les matèries

de Castellà, Valencià i Geografia i Història.

• Àmbit científic, que inclourà els aspectes bàsics del currículum de les matèries de

Matemàtiques i Ciències aplicades a l’activitat professional.

• Àmbit de Llengua estrangera, amb un currículum adaptat. El centre podrà organitzar

aquest àmbit integrant-lo dins de l’àmbit lingüístic i social, si el professorat té les

habilitacions requerides.

A banda dels àmbits, dintre del grup de reforç cursarà:

– Una hora de tutoria

– Tecnologia amb un currículum adaptat, que podrà estar organitzada com a àmbit

específic o integrada dintre de l’àmbit científic o com a matèria dins del grup de referència

– Dos matèries (troncals o especifiques) amb un currículum adaptat, que configuraran

l’opció d’ensenyaments acadèmics o aplicats, que podran estar organitzades com a

àmbits específics o integrades en alguns dels àmbits o com a matèria dins del grup de

referència.

Al grup de referència cursarà: Educació Física, Valors Ètics o Religió, i Tutoria.

La concreció curricular i la programació dels àmbits serà elaborada pel professorat

responsable de la seua docència, assessorat pels departaments didàctics corresponents i

pel departament d’orientació, i quedarà integrada en la programació del departament

d’orientació.

Els principis metodològics han d’orientar-se al desenvolupament de les competències clau

i l’assoliment dels objectius d’etapa d’una manera activa, donant rellevància al procés de

resolució de problemes i al treball per projectes, des d’un enfocament molt pràctic i

funcional dels continguts.
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La configuració final del currículum del programa haurà de respondre globalment a la

consecució dels objectius i les competències clau de l’etapa, i garantirà la continuïtat de

l’alumnat en estudis d’ensenyament secundari postobligatori. El cap del departament

d’orientació vetlarà pel compliment de la programació didàctica i la correcta aplicació dels

criteris d’avaluació i promoció. El professorat quedarà adscrit funcionalment al

departament d’orientació, i actuarà de manera coordinada entre si. Un dels professors que

impartisca l’àmbit lingüístic i social o l’àmbit científic, exercirà com a tutor del grup.

AVALUACIÓ: serà contínua, personalitzada i integradora. Es realitzarà per àmbits i

matèries i es basarà en el grau d’assoliment de les competències clau i la consecució dels

objectius generals d’etapa.

El conjunt del professorat que imparteix ensenyaments a aquest alumnat, serà qui durà a

terme l’avaluació de l’alumnat, en sessió presidida pel tutor. Les decisions es prendran de

manera col·legiada, d’acord amb els criteris i els procediments que es determinen en el

disseny del programa i la concreció curricular.

Les qualificacions obtingudes es traslladaran a les matèries corresponents de 4t d’ESO,

tenint en compte que si s’ha aprovat un àmbit, cap de les matèries que el conformen pot

tindre una qualificació negativa.

La recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors incloses en els àmbits serà

competència del professorat que imparteix els àmbits. De la recuperació de la resta de

matèries, es farà responsable el departament corresponent.

Es consignarà en l’expedient acadèmic, en l’historial acadèmic i en l’informe per trasllat,

que les matèries han estat cursades en un programa específic d’atenció a la diversitat.

PROMOCIÓ I OBTENCIÓ DEL TÍTOL: L’equip docent podrà proposar l’expedició del títol

de Graduat en ESO a l’alumnat que haja assolit les competències clau i els objectius

d’etapa per haver superat totes les matèries de l’etapa.
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Així mateix, podrà obtindre el títol l’alumnat que, després de la corresponent prova

extraordinària, tinga avaluació negativa en una o dos matèries excepcionalment en tres,

sempre que a juí de l’equip docent haja assolit les competències clau i els objectius de

l’etapa.

PROCEDIMENTS I ACTUACIONS PER LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ
PRIMERENCA,  I LA INTERVENCIÓ AMB L’ALUMNAT:

● Detecció i identificació:
- RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2021, de la directora general

d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la

detecció i la identificació de les necessitats específiques de suport

educatiu i les necessitats de compensació de desigualtats.

● Avaluació sociopsicopedagògica:
- Documents prescriptius de la Resolució de 23 de desembre de

2021:
- https://ceice.gva.es/documents/169149987/172772177/Documents_pr

escriptius_Resolucio_23_desembre_2021.pdf

- Documents orientatius de la Resolució de 23 de desembre de
2021:

- https://ceice.gva.es/documents/169149987/172772177/Documents_or

ientatius_Resolucio_23_desembre_2021.pdf

- RESOLUCIÓ de 10 de març de 2022, de la directora general

d’Inclusió Educativa, per la qual s’estableixen criteris addicionals per a

la participació del personal fisioterapeuta en el procés d’avaluació

sociopsicopedagògica
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A continuació presentem una infografia resum d’aquests procediments:

● Identificació de necessitats de compensació de desigualtats:
- Procediment de detecció de necessitats de compensació de desigualtats

previ a

l'escolarització:https://ceice.gva.es/documents/169149987/169700391/Proce

diment_NCD_previ_a_l_escolaritzacio.pdf

- Procediment de detecció de necessitats de compensació de desigualtats

previ a

l'escolarització:https://ceice.gva.es/documents/169149987/169700391/Proce

diment_NCD_previ_a_l_escolaritzacio.pdf
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● Menors escolaritzats, amb problemes mèdics crònics:
- Resolució conjunta d'11 desembre de 2017, Conselleria d'Educació i Sanitat,

es dicten instruccions pera la detecció i atenció precoç de l'alumnat que puga

presentar un problema de salut mental.

- Ordre 20/2019, de 30 abril (DOCV 03.05.2019). Secció primera. Unitats

educatives terapèutiques/hospitals de dia infantil i adolescents (UET/HDIA).

Secció tercera. Atenció domiciliària i hospitalària.

- La Resolució de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació i de la

Conselleria de Sanitat, es dicten instruccions i orientacions d'atenció

sanitària específica en centres educatius per a regular l'atenció sanitària a

l'alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l'atenció a la

urgència, així com l'administració de medicaments i l'existència de

farmacioles en els centres escolars.

● Igualtat i convivència:
- https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/igualtat-i-convivenc

ia
- Plans d’igualtat i convivència

- Protocols

- Programa de promoció de la Salut: "Som imprescindibles"

- PREVI. Pla de prevenció de la violència i de promoció de la convivència

- REICO. Repositori de recursos web per a la igualtat i la convivència
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6. DISTRIBUCIÓ DE LES MESURES:

PDC de 3r d’ESO, amb 32 hores que s'organitzen de forma integrada:

Àmbit lingüístic
Carme Romero

Ámbit Cièntific
Cristina Membrado

Cast  3 h Val  3 h CSG 3 h Mat   3 h Bio 2 h Tec 2 h

Àmbit Llengües Estrangeres:  Anglès 3 h.     Andrea Guevara
Religió Valors Ètics: 1 h      Inmaculada Rojas / Carolina Del Amo
Educació Física: 2 h.      Ester Chicharro
Optativa 2 h
Projecte interdisciplinar 2 h   Sandra Arnau
Àmbit pràctic 3 h     Hugo Pons
Tutoria: 1 h     Carme Romero

Total hores: 32 h/setmanals

PR 4, amb 32 hores que s'organitzen de forma integrada:

Àmbit lingüístic
Pilar Agulló

Ámbit Cièntific
Sandra Arnau

Cast  3 h Val  3 h CSG 3 h Mat   3 h Bio 2 h FQ 2 h
Àmbit Llengües Estrangeres:  3h Carola Díaz
Religió /Atenció educativa: 1 h      Inmaculada Rojas / Carolina Del Amo
Educació Física: 2 h.      Ester Chicharro
Cultura clàssica/música 2 h     Julio Pedrós/ Celia Cortés
Projecte interdisciplinar 3 h    Andreu Llamas
TIC  2 h   Víctor Pérez Cabello
Tutoria: 1 h     Pilar Agulló

Total hores: 32 h/setmanals
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1r d’ESO Reforç de Matemàtiques Tania López

Reforç de Castellà Mª Jesús Fernández

Reforç de Valeǹcià Olga Gargallo

Taller d'aprofundiment Ana Albiach

1r d’ESO Professorat Àmbit Científic (Bio + Mat) 1r A Alba Vilar
1r B Arantxa Echevarria
1r C Miriam Serrano
1r D Arantxa Echevarria
1r E Marta Vilar

Codocència professora de PT (Conxa
Máñez)
(Àmbit científic)

1r C -  1r D - 1r E i 1r F

Professorat Àmbit Sociolingüístic (Cas +
VAl + GH)

1r A Mª Jesús Fernández
1r B Alba Negre
1r C Silvia Broch
1r D Marisa Alpuente
1r E Rosa Ferrer

Codocència professora de PT (Maribel
Peña) (Àmbit sociolingüístic)

1r A - 1r C - 1r E

PIL 2 h València - Laura Llusar Alumnes:
Ana Clara Sgueri Do Carmo 2n A
(Val)
María Pavlenko 2n B  (ucraïnesa,
desconeixement de les 2
llengües)
Anahí Suárez Ribera 2n B.  (val)
Kawtar Lamrarri 2n B  (valencià)
Angel Enrique Rondon Julia 2n C.
(valencià)
Karina Alexandra Toapanta
Salinas 2n D  (valencià)

2 h Castellà i valencià - Carola Díaz Alumnes:
Hamza Aaribat FP Bàsica (cast)
Yullieth Vanesa Riveros
Hernández 4t A (valencià)
Yerko Suárez Ribera 3r B (val)
Victor Manuel Suárez 1r C (val)
Verónica Bleisa 1r E (val)
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2n d’ESO PT - (2A, 2B, 2C I 2 D àmbit científic)
PT -  (2A - Cat, 2B Cast i Val i 2D Cast i
Val)

Conxa Máñez
Maribel Peña

Plurilingüe 1r ESO- Hugo Pons
2n ESO - Israel Rodríguez/Celia Cortés
3r ESO - María Vicente
4t A, B, C - Natxo Garrido

Tecnologia i digitalització
Música
FQ
GH

PDC 3r
d’ESO

Àmbit Sociolingüístic Carme Romero

Àmbit Científic Cristina Membrado

PR 4 de 4t
d’ESO

Àmbit Sociolingüístic Pilar Agulló

Àmbit Científic Sandra Arnau

7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I

INCLUSIÓ EDUCATIVA

● Les mesures d’atenció a la diversitat adoptades en el centre s’avaluen:

✔ En realitzar-se les revisions dels documents de centre.

✔ A les reunions de la comissió de coordinació pedagògica, al menys una

vegada cada trimestre.

✔ A la revisió de la PGA que es duu a terme al centre i a la memòria anual, tant

per cada equip docent i especialistes.

✔ A les reunions de coordinació dels equips docents.

L'especialista en orientació educativa donarà suport en el Centre en el procés cap a

la inclusió i, especialment, en les funcions d'orientació, avaluació i intervenció educativa

amb l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
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Indicadors d'Avaluació:

Indicador
(definició)

Instrument de
mesura

Periodicitat Responsable

Alumes amb suport
del professional de
PT dins l’aula

Exàmens
Treball
Actitud
Actes d'avaluació
PAP

Trimestral Dept. Orientació

Alumnes amb
Reforç Educatiu i
ACIS

Exàmens
Treball
Actitud
Actes d'Avaluació
PAP

Trimestral Professors
responsable de
l'àrea
Dept. Orientació

Tutorització entre
iguals

Enquesta Anual Dept Orientació,
Coord. ESO iEquip
docent

Satisfacció de
l'alumnat amb les
mesures de
resposta educativa
inclusiva

Enquesta oral /
escrita

Trimestral / Anual Equip Docent
Depart. Orientació
Caporalia d’ Estudis
Coordinador ESO

Satisfacció del
professorat amb les
mesures

Enquesta Anual Equip Docent
Depart. Orientació
Caporalia d’Estudis
Coordinador ESO

Satisfacció de les
famílies

Enquesta Anual Equip Docent
Depart. Orientació
Caporalia d’Estudis
Coordinador ESO
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PLA D'ACCIÓ TUTORIAL ( PAT) 

CURS  2022-23

1. AGENTS DE L’ACCIÓ TUTORIAL

2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ACCIÓ TUTORIAL

3. PRINCIPIS GENERALS DE L’ACCIÓ TUTORIAL
4. NORMATIVA VIGENT

5. L'ORGANITZACIÓ TUTORIAL

5.1 Nivells d'actuació

5.2 Àmbits de l’acció tutorial

5.3. Programació per a cada nivell educatiu

5.4. Activitats i programes complementaris al PAT

6. LA REALITZACIÓ DE LES TUTORIES: COORDINACIONS I RECOLZAMENTS 
EDUCATIUS

7. METODOLOGIA

8. COORDINACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PAT

8.1. Criteris generals

8.2. Reunions de coordinació de tutors/es

8.3. Seguiment i avaluació del pla d’acció tutorial

ANNEX (Activitats PAT)
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Segons la Resolució de 1 de octubre de 2021, per la qual s´estableixen les línies
estratègiques de l´orientació  educativa i  professional  i  de l´acció tutorial  per  al  curs
2021- 2022: 

«Les actuacions relacionades amb l’orientació  educativa i  professional  i  amb l’acció
tutorial que desenvolupen els centres han de partir de les característiques del centre en
el  seu  context,  donar  resposta  a  les  necessitats  de  l’alumnat  i  de  la  comunitat
educativa, estar integrades en els seus projectes, plans i programes i tindre en compte
els  diferents  agents  orientadors:  els  equips  educatius,  el  personal  orientador,  les
famílies, el mateix alumnat i els agents externs.

Perquè  la  tutoria  impregne  la  cultura  del  centre  i  contribuïsca  al
desenvolupament dels objectius de millora, s’ha de comptar  amb la participació i  la
implicació  de  tota  la  comunitat  educativa  i  recollir  les  actuacions  que  estiguen
consensuades i siguen considerades com a importants i prioritàries per les persones
que han de col·laborar en el seu desenvolupament.

Tot i que l’orientació i la tutoria formen part de la funció docent, cal destacar el
paper  dels  departaments  d’orientació  educativa  i  professional  en  la  coordinació  i
dinamització d’aquestes actuacions, conjuntament amb els equips directius, la tutoria i
la comissió de coordinació pedagògica, perquè s’integren de forma natural en la resta
d’actuacions  del  centre  educatiu,  donen  suport  als  processos  de  desenvolupament
integral  de  l’alumnat  i  esdevinguen  en  motor  de  transformació  i  de  millora  de  les
comunitats educatives.»

L’acció  tutorial  s’entén  com  una  labor  pedagògica  encaminada  a  la  tutela,
acompanyament i seguiment de l’alumnat amb la intenció de que el procés educatiu de
cada  alumne/a  es  desenvolupe  en  les  millors  condicions  possibles.  Forma part  de
l’acció educativa i  és inseparable del  procés d’ensenyament-aprenentatge. Es tracta
d’un recurs educatiu al servei de l’aprenentatge i per això intenta ser coherent amb els
principis i criteris educatius establerts al Projecte Educatiu del centre.
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1. AGENTS DE L’ACCIÓ TUTORIAL

1. La tutoria i l’orientació de l’alumnat formen part de la funció docent. La finalitat de
l’acció tutorial és contribuir, juntament amb les famílies, al desenvolupament global de
l’alumnat, tant en l’àmbit acadèmic com en el personal i social, i realitzar el seguiment
individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.

2. El claustre del professorat ha de fixar els criteris referits a l’atenció a la diversitat,
l’orientació i la tutoria.

3. La comissió de coordinació pedagògica ha d’elaborar la proposta d’organització de
l’orientació educativa i de l’acció tutorial i establir les actuacions prioritàries.

4. Les famílies i l’alumnat han de participar, junt amb el professorat, en l’establiment de
prioritats  i  cooperar  en  el  disseny,  implementació  i  avaluació  de  les  actuacions
d’orientació educativa i professional i d’acció tutorial.

5. Els equips directius, els equips educatius i les estructures que conformen l’orientació
educativa i  professional han d’incorporar i  desenvolupar les línies estratègiques que
estableix  aquesta  resolució  als  diferents  projectes,  plans  i  programacions,  tot
considerant les actuacions que s’han establit com a prioritàries i que aquestes han de
ser  transversals  i  compartides  pels  diferents  agents,  cadascun  en  el  seu  nivell  de
responsabilitat i competències.

6. La direcció d’estudis té la funció de coordinar les activitats d’orientació i tutoria, i
vetlar per la seua execució.

7.  Els  departaments  d’orientació  educativa  i  professional,  han  de  cooperar  en  la
planificació, el desenvolupament i l’avaluació de les actuacions d’acció tutorial que es
duen a terme en el centre.

8. En la planificació de les actuacions s’ha de contemplar també la participació dels
agents externs que, des dels diferents àmbits, poden contribuir al desenvolupament i a
la consecució dels objectius planificats.
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2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ACCIÓ TUTORIAL

L’acció tutorial s’organitza al voltant de quatre línies estratègiques: ensenyament-
aprenentatge,  igualtat  i  convivència,  transició  i  acollida  i  orientació  acadèmica  i
professional, que estan vinculades als diferents plans, projectes i programes de què
disposa el centre. Al seu torn, cada línia estratègica comporta un conjunt d’actuacions
que els centres han de prioritzar d’acord amb les seues característiques i necessitats.

El Pla d’acció tutorial, coordinat per la direcció d’estudis, l’elabora la comissió de
coordinació pedagògica o l’òrgan del centre que tinga atribuïdes aquestes funcions, a
partir de les línies estratègiques de l’orientació educativa i professional i l’acció tutorial
referides  en  la  Resolució  01.10.2021,  amb  l’assessorament  del  departament
d’orientació educativa i professional, i estableix els criteris generals que han d’orientar
la tasca de tot el professorat tutor al llarg del curs escolar.

El PAT ha de tindre en compte el que indica el punt 1.2.6.5 de la Resolució de 12 de
juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual
s’aproven  les  instruccions  per  a  l’organització  i  el  funcionament  dels  centres  que
imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023.

Les  tutores  i  els  tutors  disposaran  de  l’assessorament  i  la  col·laboració  del
departament d’orientació educativa i professional. Aquestes accions d’assessorament
col·laboratiu estaran enfocades a planificar, desenvolupar i  avaluar el PAT de forma
inclusiva i sistèmica al centre, tot comptant també amb la participació de l’alumnat i de
les famílies.
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3. PRINCIPIS GENERALS DE L’ACCIÓ TUTORIAL 

 
A  l’IES  La  Vall  de  Segó,  l’orientació  i  la  tutoria  de  l’alumnat  és  una  tasca

compartida per tot el professorat. Així i tot, cal destacar la figura del professor/a-tutor/a
en tots els cursos i nivells com a òrgan de coordinació de l’equip docent, principal nexe
de contacte amb les famílies i persona encarregada de dur a terme algunes funcions
específiques, que més endavant es determinaran. 

La tutoria i l’orientació al centre tenen com a fi fonamental: 

• Afavorir l’educació integral de l’alumnat com a persona. 

•  Potenciar una educació al  més personalitzada possible i  que tinga en compte les
necessitats de cada alumne/a, respectant els principis d’equitat i inclusió. 

• Mantenir la cooperació educativa amb les famílies. 

Per tal d’avançar en la consecució d’aquests fins comptem amb ferramentes com: 

 La tasca del professor/a tutor/a  ✓

 L’actuació coordinada de l’equip docent ✓

 El suport de l’Equip Directiu i del Departament d’Orientació ✓

 La funció orientadora i tutorial de cadascun dels professors/es del centre ✓

 La cooperació de les famílies o tutors/es legals ✓

El Pla d’Acció Tutorial (endavant PAT) és per tant el marc on s’especifiquen els
criteris per a l’organització i les línies prioritàries de funcionament de l’acció tutorial al
centre.  Forma  part  del  Projecte  Educatiu  i  tracta  de  ser  coherent  amb  la  resta
d’elements d’aquest. És per això que aquest document plasma les línies base i principis
a seguir.
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4. NORMATIVA VIGENT

- Decret 72/2021, de 21 de maig, organitza l’orientació educativa i professional en el
sistema educatiu valencià que han de desenvolupar els centres docents,  els equips
educatius, els equips d’orientació educativa, els departaments d’orientació educativa i
professional,  les  agrupacions  d’orientació  de  zona  i  les  unitats  especialitzades
d’orientació.

-  Decret  252/2019,  de 29 de novembre,  regula l’organització i  el  funcionament dels
centres  públics  que  imparteixen  ensenyaments  d’Educació  Secundària  Obligatòria,
Batxillerat i Formació Professional.

-  Resolució de 12 de juliol  de 2022,  del  secretari  autonòmic d’Educació i  Formació
Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament
dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i  Batxillerat  durant  el
curs 2022-2023.

-  RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació
Professional,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  sobre  ordenació  acadèmica  i
d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant
el curs 2022-2023 impartisquen cicles de Formació Professional de grau bàsic, de grau
mitjà, de grau superior i cursos d’especialització. 

- RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació
Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament
dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana
per al curs 2022- 2023.

- Resolució de 2 d’agost de 2021, estableix l’organització i el procediment d’intervenció
de les unitats especialitzades d’orientació (UEO) i concreta el procediment d’activació
dels centres d’educació especial com a centres de recursos.

- RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2021, per la qual s’estableixen les línies estratègiques
de l’orientació educativa i professional i de l’acció tutorial per al curs 2021-2022.
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5. L'ORGANITZACIÓ TUTORIAL

5.1 NIVELLS D'ACTUACIÓ

Els  nivells  d’actuació  vindran donats  per  les  etapes i  els  nivells  educatius  de l’any
acadèmic. Estos nivells d’intervenció seran, per tant, revisats i actualitzats anualment,
ajustant-se les programacions tutorials per nivells a l’oferta educativa del Centre.

Actualment (curs 2022 - 2023) són els següents:

• ESO: 1r, 2n, 3r i 4t (incloent PDC i PR4)

• FPB: 1r, 2n

• BATXILLERAT: 1r i 2n

5.2 ÀMBITS DE L’ACCIÓ TUTORIAL

Amb  la  finalitat  de  dur  a  terme  una  acció  tutorial  plena,  és  fonamental  tenir  en
consideració els àmbits següents:

A) Coordinació amb l’equip docent

B) Atenció individual a l’alumnat

C) Atenció i coordinació amb les famílies

D) Acció tutorial grupal

A. COORDINACIÓ AMB L’EQUIP DOCENT

La  figura  de  la  persona  tutora,  com  a  òrgan  de  coordinació  docent  del
professorat del grup contemplat al Reglament Orgànic i Funcional dels IES, té com a
missió principal en aquest àmbit de competència assegurar que tot el professorat tinga
en compte les necessitats específiques de l’alumnat que conforma el grup-classe.

Per  això,  a  partir  del  coneixement  de  les  condicions  socials,  educatives  i
personals de l’alumnat i  de l’evolució  acadèmica en les diferents àrees,  la  persona
tutora pot proposar al professorat del grup l’adopció coordinada de mesures educatives
seguint el nivells d´inclusió establerts al Decret 104/2018,  per atendre les barreres que
es plantegen,  de manera que l’alumnat percep coherència en l’actuació del professorat
i la pràctica docent d’aquest.
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En referència a la  detecció,  bé al  començament o al  llarg del  curs,  d’alguna
situació concreta derivada de la història personal o acadèmica d’algun/a alumne/a, així
com referida a necessitats específiques de suport educatiu, la persona tutora haurà de
traslladar dita informació, amb l’assessorament si cal del Departament d’Orientació i la
Caporalia d’Estudis, a la resta de professorat del grup-classe. Si s’estima oportuna i
necessària l’aplicació de qualsevol mesura educativa i/o familiar, social per tal de donar
una resposta  més adient  a  les  necessitats  de l’alumne/a,  també cal  traslladar-ho a
l’equip docent per tal que aquesta es faça extensible a totes les matèries.

A tal efecte es convocaran reunions d’equip docent que tindran lloc, sempre que
siga possible, en algun dels patis o els dimecres a les 14.00h, per tal que puga estar
present tot el professorat implicat.

B. ATENCIÓ INDIVIDUAL A L’ALUMNAT

Per facilitar el seguiment personalitzat de l’evolució acadèmica de l’alumnat, els
tutors/es podran mantenir entrevistes individuals, especialment en casos d’alumnat que,
per  les  seues  característiques  personals,  socials  i/o  educatives,  necessiten  una
orientació o assessorament especial. Per això es disposa a l’horari dels tutors i tutores,
d’una hora setmanal lectiva destinada a la tutoria individualitzada.

A l’assessorament individual es seguirà preferentment un enfocament no directiu,
facilitant que siga el propi alumne/a qui prenga decisions i adopte compromisos.

Caldrà  dur  un  registre  del  seguiment  de  l’alumnat,  així  com,  si  s’escau,
comunicar  la  informació  a  la  família,  equip  directiu,  o  sol·licitar  l’assessorament
especialitzat del Departament d’Orientació.

C. LA COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Abans del 15 d’octubre, tal com determina la Resolució per la qual es regulen les
instruccions  d’inici  de  curs,  cada  tutor/a  mantindrà  una  reunió  informativa  amb  els
pares/mares/tutors/es  legals  de  l’alumnat  del  seu  grup-classe  per  informar-los  dels
aspectes organitzatius  i  funcionals  del  centre,  així  com de les característiques més
concretes del grup. 
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A  més,  trimestralment,  els  pares/mares/tutors/es  legals  seran  citats  per  al
lliurament conjunt de l’entrega de notes i, en finalitzar el curs acadèmic, aquesta citació
a les famílies es realitzarà per  mantenir  una entrevista  individual  amb el  tutor/a  en
l’entrega de notes.

Els tutors/es i resta del professorat, disposaran d’una hora setmanal per atendre
individualment a les famílies amb la finalitat de donar resposta a les seues demandes,
intercanviar informació sobre aspectes que resulten rellevants per millorar el  procés
d’aprenentatge  i  promoure  la  cooperació  dels  pares  en  la  tasca  educativa  que
desenvolupa el professorat.

Els tutors/es mantindran informades a les famílies, sempre que es puga, sobre
les situacions d’ absentisme i altres aspectes que es donen al llarg del curs, a través de
la  plataforma  “Webfamília”  (Ítaca).  A  Secretaria  existeix  el  model  oficial  per  tal
d’incorporar-se a aquest sistema digital d’informació.

La cooperació amb les famílies del centre en la tasca educativa serà un objectiu
a promoure per tot  el  professorat,  a través de l’intercanvi d’informació i  la cerca de
compromisos  mutus.  Una  de  les  ferramentes  per  aconseguir  aquests  compromisos
s’estableix a través del compromís Família-Tutor/a, regulat al Decret 30/2014, de 14 de
febrer,  del  Consell,  ja  que  es  considera  una  mesura  preventiva  i  que  fomenta  la
convivència i millora de les relacions.

Els objectius que, a nivell general, s’han proposat des del centre amb les famílies
són:

-  Orientar  els  pares,  mares  o  tutors/es  legals  sobre  el  moment  evolutiu  que  viu
l’alumne/a i formes d’abordar els possibles conflictes.

- Informar les famílies d’aquells assumptes que afecten l’educació del fill/a.

-  Sol·licitar  informació  sobre  l’alumne/a  per  tal  de  conèixer  millor  les  seues
circumstàncies personals i poder orientar-lo.

- Fomentar la participació de les famílies en la vida del centre.

- Informar periòdicament de la marxa del grup i de l’evolució del seu fill/a en particular.

D. L’ACCIÓ TUTORIAL AMB EL GRUP D’ALUMNAT
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D.1. Continguts de la tutoria grupal

Encara  que  la  tutoria  és  inherent  a  la  funció  docent,  a  l’horari  de  l’alumnat
s’estableix una hora setmanal de tutoria grupal. Aquesta ha de convertir-se en un espai
d’intercanvi d’opinions, anàlisi i reflexió sobre els processos d’aprenentatge, la dinàmica
del grup, el funcionament de l’aula i del centre i la participació de l’alumnat; a més de
suposar un punt de trobada i debat sobre aspectes que ajuden a l’alumnat a adquirir les
competències necessàries per poder desenvolupar-se de manera adient en la societat
que els envolta. Durant aquest curs, s´ha fet que coincidisquen les hores de tutories
amb  les  hores  de  guàrdia  del  professorat  de  mediació,  per  facilitar  les  possibles
mediacions. 

L’acció  tutorial  que  es  desenvolupa  en  l’horari  setmanal  de  tutoria  a  l’ESO
s’estructura principalment en quatre blocs de continguts, dintre dels quals es treballen 4
línies d´actuació:

1. Aprendre a conviure (identitat, cohesió de grup, adaptació i inclusió i millora de la
convivència):  aprenentatge  de  la  capacitat  per  relacionar-se  i  adquisició  d’habilitats
socials,  que  permeten  a  l’alumnat  establir  relacions  més  enriquidores  i  positives.
S’inclouen també dinàmiques que fomenten la competència comunicativa i actituds de
respecte a les normes i a la resolució pacífica i dialògica de conflictes.

2.  Aprendre  a  aprendre (ferramentes  per  millorar  el  rendiment  i  tècniques  i  hàbits
d’estudi i treball): es dirigeix a l’aprenentatge de mètodes que permeten desenvolupar
les habilitats cognitives de l’alumnat, l’ensenyament d’estratègies i tècniques de treball
intel·lectual  que  fomenten  un  aprenentatge  més  autònom  des  de  l’organització  de
l’estudi i planificació del temps.

3. Aprendre a ser (equilibri emocional i maduresa personal): aquesta línia es fonamenta
en l’educació en valors, la identitat personal de l’alumnat, fomentant una imatge positiva
de sí mateix, la seua autoeficàcia i autoconfiança. Inclou activitats relacionades amb
l’establiment  de normes i  hàbits  de comportament,  drets i  deures de l’alumnat,  etc.
També  s’introdueixen  els  següents  temes  transversals:  educació  per  a  la  salut,
educació  afectivo-sexual,  educació  per  a  la  pau  i  no  violència,  educació  per  a  la
igualtat...

4. Aprendre a decidir-se (autoconeixement, coneixement de les opcions acadèmiques
i/o professionals i  presa de decisions):  es fonamenta en l’aprenentatge del  complex
procés de presa de decisions través de l’autoconeixement, el coneixement del sistema 
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educatiu,  cerca  de  fonts  d’informació,  generació  d’alternatives,  reflexió  sobre  les
conseqüències de la presa de decisions i futura elecció.

D.2. Actuacions que es realitzen, objectius i continguts de les mateixes

Bloc  1:  Acollida  i  integració  de  l’alumnat  al  grup  (aprendre  a  comportar-se  i
conviure)

L’acció tutorial en aquest bloc anirà orientada a:

- Afavorir el coneixement mutu dels membres del grup.

- Proporcionar a l’alumnat informació clara i precisa sobre què ofereix i què exigeix el
centre (coneixement característiques etapa i cursos).

-  Facilitar  el  coneixement del  funcionament de l’institut  i  del  conjunt de la dinàmica
escolar.

- Despertar expectatives positives en l’alumnat cap al curs i cap al centre.

- Prevenir els problemes que puguen donar-se en el grup com a resultat d’una mala
integració/adaptació de l’alumnat al grup i al centre.

A tal efecte:

- El primer dia de curs, els tutors/es realitzaran una sessió d’acollida amb el seu grup-
classe on es proporcionarà a l’alumnat informació sobre el calendari  escolar, horari,
professorat del grup, calendari d’avaluacions, criteris avaluació assignatures, aules, etc.

- Tot el professorat del grup contribuirà a l’acció tutorial realitzant activitats específiques
d’acollida  en  les  respectives  àrees:  presentació  als  alumnes,  informació  sobre  els
objectius  i  continguts  de  l’assignatura,  metodologia,  sistema  d’avaluació,  mínims
exigibles, etc.

- Les dos primeres setmanes de curs es realitzaran activitats específiques englobades
dintre  de l’acció  tutorial  per  facilitar  la  cohesió i  coneixement del  grup,  a  través de
diferents tècniques i dinàmiques grupals.

- En tots els cursos, l’alumnat rebrà informació pertinent als seus interessos i grau de
maduresa sobre l’organització i funcionament del centre (drets i deures, RRI, etc.) a
més d’informació específica sobre les característiques de l’etapa educativa: finalitats,
caràcter de l’avaluació, etc.
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-  Els  i  les  alumnes  que  s’incorporen  per  primera  vegada  al  centre  en  un  grup  ja
constituït (per trastllat, repetidors, nova incorporació, alumnat immigrant nouvingut, etc.)
així  com aquell  alumnat  que  presente  necessitats  específiques  de  suport  educatiu,
seran objecte d’una atenció específica amb la finalitat de prevenir possibles problemes
d’inclusió i/o adaptació.

- Tot el professorat col·laborarà en l’acollida de l’alumnat del grup.

Bloc 2: Organització del grup i foment de la participació en la vida del grup i del
centre (aprendre a comportar-se i conviure)

L’acció tutorial d’aquest bloc anirà orientada a:

- Implicar a l’alumnat en la bona marxa del grup i en el bon funcionament del centre.

- Definir i mantenir unes normes bàsiques de convivència i funcionament intern del grup
que  siguen  assumides  per  tots  per  afavorir  la  implicació  de  l’alumnat  en  el  seu
compliment.

-  Vetllar  pel  manteniment  d’una  relació  de  respecte  entre  l’alumnat  evitant  actituds
discriminatòries.

-  Organitzar  i  realitzar  l’elecció  dels  representants  del  grup  (persona  delegada  i
subdelegada).

-  Implicar al  grup en la participació democràtica en la vida del  centre i  donar-los a
conéixer els canals prevists per participar.

Activitats:

-  Dintre  del  primer  mes del  curs  es  donaran a  conéixer  a  l’alumnat  els  objectius  i
continguts  del  Pla  d’Acció  Tutorial  previst  per  al  curs  i  les  funcions  del  tutor/a,
s’estimularà la participació de l’alumnat en la programació i realització de les activitats i
es recolliran les seues aportacions i suggeriments.

- Els tres primers cursos de l’ESO dedicaran almenys dos sessions a l’estudi, anàlisi i
valoració de la normativa de Drets i Deures de l’alumnat i de les normes de convivència
del centre, a més de la proposta i elaboració de les normes de la classe.

- Dintre del primer mes del curs s’organitzarà l’elecció de persones delegades seguint el
procediment establert al RRI.
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- Amb l’objectiu d’implicar l’alumnat en la dinàmica de funcionament del grup podran
designar-se  altres  responsables  amb  caràcter  rotatori:  manovella,  llums,  finestres,
pissarra, etc. en tots els cursos de l’etapa.

-  Dintre  del  primer trimestre es realitzaran activitats  específiques (jocs,  simulacions,
etc.)  orientades  a  que  els  alumnes  aprenguen  a  valorar  la  participació  i  el  treball
cooperatiu i a aconseguir un clima adequat de convivència en tots els cursos de l’etapa.

- Periòdicament i, en tot cas, sempre que s’haja reunit amb caràcter oficial la Junta de
Delegats/es dels  i  les alumnes,  el  tutor/a donarà la paraula al  delegat per  informar
puntualment al grup sobre els assumptes que li afecten.

- Com a mínim, una vegada per trimestre, es reservarà un temps específic dintre de la
tutoria grupal per analitzar problemes de convivència i aprenentatge comuns en el grup
de manera ordenada i serena, a través del diàleg.

-  Per  al  desenvolupament  d’aquest  àmbit  de  l’acció  tutorial  resultarà  especialment
interessant  la  familiarització  del  tutor/a  amb  les  tècniques  de  treball  grupal.  De  la
mateixa manera, es requerirà del tutor/a i de tot el professorat un coneixement adient
del RRI i de la normativa sobre drets i deures de l’alumnat.

- Es duran a terme també activitats d’elaboració de les normes de l’aula, intentant que
l’alumnat es senta partícip de les decisions que es prenguen a nivell  de centre per,
d’aquesta manera facilitar el compliment de les mateixes.

- A més, al llarg del curs, es treballaran continguts i activitats que fomenten el respecte,
la  tolerància  i  la  resolució  dialògica  i  pacífica  de  conflictes.  També  es  realitzaran
activitats dirigides a analitzar el clima d’aula i centre (Sociescola), així com els grups i
subgrups existents a l’aula i la posició (rebutjats, líders, etc.) que ocupa cadascú dintre
del  grup.  D’aquesta  manera,  es  pretén prevenir  i/o  detectar  possibles  problemes o
situacions que afecten negativament a la convivència de l’aula en particular i del centre
en general.

Bloc 3: Coordinació i seguiment del procés d’avaluació dels alumnes del grup
(aprendre a aprendre)

Els objectius principals d’aquest bloc de continguts fan referència a:

- Informar i recollir les aportacions i suggeriments del grup sobre el desenvolupament i
resultat del procés d’avaluació en finalitzar cada trimestre.
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-  Realitzar el  seguiment de l’avaluació dels alumnes amb assignatures pendents de
cursos anteriors.

- Promoure compromisos al grup per reforçar allò que s’haja aconseguit i corregir els
desajustaments que s’hagen pogut produir.

- Obtenir informació pertinent sobre l’evolució de cada alumne/a en les diferents àrees i
sobre les seues necessitats, per tal de poder ajudar-li a superar les dificultats.

-  Reflexionar amb l’alumnat sobre les dificultats que van apareixent en les diferents
matèries i formular propostes i peticions positives per tal d’intentar superar-les.

- Detectar deficiències en l’ús de les tècniques de treball intel·lectual i sensibilitzar a
l’alumnat sobre la importància de l’ús d’estratègies d’aprenentatge adients.

-  Millorar la capacitat  l’alumnat per planificar el  temps i  organitzar el  treball  d’estudi
personal i dotar-los de ferramentes per dur a terme un estudi eficaç.

-  Preparar  l’alumnat  per  a  que  enfronte  amb  condicions  òptimes  els  processos
d’avaluació.

Activitats:

- Els tutors/es recolliran informació en la fitxa de dades de tutoria elaborada a tal efecte
sobre l’alumnat del grup sobre la seua situació acadèmica i personal, el  seu entorn
familiar, etc. i transmetran al professorat del grup aquelles informacions que resulten
necessàries.

- Amb les dades obtingudes de l’expedient acadèmic i la fitxa de tutoria, cada tutor/a
elaborarà un full resum de dades del seu grup de la qual s’entregarà còpia a la resta de
professorat del grup.

- Abans de cada sessió d’avaluació, el tutor/a recopilarà del seu alumnat propostes i
suggeriments que puguen resultar pertinents per al  conjunt de professorat,  així com
l’anàlisi que el propi grup realitza del seu rendiment.

-  Els tutors/es informaran al grup després de cada sessió d'avaluació sobre aquells
aspectes que siguen del seu interès i acords als que s’hagen arribat.
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- L’alumnat haurà d’anar realitzant un seguiment sobre la seua evolució i rendiment
acadèmic, arran de les reflexions i conclusions estretes en cadascuna de les sessions
de pre i post-avaluació treballades a la tutoria. D’aquesta manera, reflexionarà sobre el
seu propi procés d’aprenentatge i establirà punts de millora.

- L’alumnat que a la vista dels resultats obtinguts en la primera i segona avaluació es
trobe  en  situació  de  risc  de  no  superar  el  curs,  serà  objecte  d’un  seguiment  més
específic  i  continuat.  Es  mantindran  entrevistes  personals  amb  les  famílies  per
intercanviar informació i afavorir compromisos.

-  El  tutor/a  supervisarà  la  utilització  correcta  i  autònoma  de  les  estratègies
d’aprenentatge treballades a classe i proporcionarà suport específic a alguns alumnes.

- En el primer curs de l’etapa, serà prioritari afavorir progressivament hàbits adients per
a l’aprofitament del temps de treball i estudi a casa.

- Tot el professorat, en especial als primers cursos de l’etapa, facilitarà que l’alumnat
puga adquirir un hàbit regular de treball a casa procurant un repartiment equilibrat de
les tasques.

-  Dintre  del  primer trimestre del  curs es desenrotllaran a l’hora setmanal  de tutoria
activitats  específiques  relacionades  amb  la  millora  de  la  motivació  cap  a  l’estudi  i
l’adquisició de tècniques de treball intel·lectual (foment de la competència d’aprendre a
aprendre). Les tècniques i estratègies apreses hauran de generalitzar-se a través de
l’aplicació en assignatures del currículum ordinari.

- Almenys una vegada per trimestre, el tutor/a recollirà del seu alumnat impressions
sobre la marxa del procés d’aprenentatge en les diferents àrees, atenent a les peticions
que resulte procedent traslladar a la resta d’equip docent del grup.

-  El Departament d’Orientació col·laborarà amb els tutors/es i la resta de professorat,
sota la direcció del cap d’estudis, en la prevenció i detecció primerenca de problemes o
dificultats d’aprenentatge, amb la finalitat de determinar les necessitats educatives que
l’alumne/a  puga  presentar  i  el  tipus  d’ajudes  pedagògiques  que  precise  de  cara  a
millorar la seua situació educativa.
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Bloc 4: Orientació acadèmica i professional (aprendre a decidir-se)

Els principals objectius d’aquest bloc són:

-  Proporcionar  a l’alumnat informació objectiva i  precisa sobre les diferents opcions
acadèmiques i,  en el  seu cas,  professionals que s’obrin  en funció de cada situació
educativa.

-  Ajudar  a  l’alumnat  a  desenvolupar  el  coneixement  de  les  seues  potencialitats  i
limitacions i a comprendre la relació entre aquestes i l’elecció professional.

- Ajudar a l’alumnat a desenvolupar estratègies efectives per a la presa de decisions.

-  Assegurar  una  orientació  professional  no  discriminatòria,  eliminant  els  estereotips
sexistes tradicionalment  associats  al  treball  per  millorar  les perspectives de treball  i
formació.

Activitats:

-  La  tutoria  grupal  serà  un  dels  àmbits  en  què  es  desenrotlle  el  Pla  d’Orientació
Acadèmica i Professional establert per a l’etapa, encara que també hi haurà activitats
que tindran lloc de manera inserida dintre del currículum de les àrees.

-  Les  activitats  que  es  desenvolupen  en  aquest  àmbit  contemplaran  de  manera
equilibrada els següents continguts:

Coneixement de les pròpies possibilitats, interessos i limitacions.

Coneixement de l’estructura del sistema educatiu i de les diferents opcions i itineraris.

Coneixement del sistema productiu i laboral i dels processos d’inserció.

Desenrotllament d’habilitats per a la presa de decisions.

Orientació  personalitzada  a  l’alumnat  sobre  les  seues  possibilitats  acadèmiques
(sobretot  en  casos  d’indecisió  vocacional  o  situacions  d’alumnat  amb  necessitats
educatives especials).

-  Les  activitats  d’orientació  vocacional  tindran  un  caràcter  marcadament  educatiu  i
aniran orientades al desenrotllament de capacitats necessàries per a que puga ser el
propi alumne/a qui prenga les seues decisions de manera lliure i responsable, tant en el
moment actua com al llarg de la seua vida.
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Encara que la tutoria grupal siga una de les principals vies per desenvolupar els
continguts de l’orientació acadèmica i professional, es tindrà en compte que molts dels
coneixements  i  habilitats  implicats  en  la  presa  de  decisions  són  aspectes  que
s’adquireixen  d’una  o  altra  manera  en  el  marc  del  currículum,  a  través  dels
aprenentatges que es promouen en les diferents assignatures. Per això la labor dels
tutors/es es complementarà amb altres actuacions específiques establertes al POAP.

Donat  que  el  fet  de  disposar  d’informació  condiciona  el  projecte  de  vida  de
l’alumnat, tot el professorat tindrà especial  cura en disposar d’un coneixement de la
informació  precisa  sobre  l’estructura  del  nou  sistema  educatiu,  opcions  i  itineraris
acadèmics, etc.

El Departament d’Orientació col·laborarà amb tot el professorat en aquest àmbit
de l’acció tutorial proporcionant la informació adient a través d’esquemes i materials de
tipus divers.

L’orientador/a del centre atendrà les consultes o resoldrà els dubtes de l’alumnat
i famílies en casos d’indecisió vocacional.

Bloc  5:  Desenvolupament  de  la  intel·ligència  emocional,  benestar,  salut  i
educació afectivo-sexual (aprendre a ser)

Objectius d’aquesta àrea:

- Desenvolupar la intel·ligència emocional a través de tenir i augmentar la autoestima,
augmentar i  analitzar l’auto-coneixement, augmentar l’empatia, conèixer i  millorar les
habilitats  comunicatives,  incrementar  l’autocontrol  emocional,  superar  les  situacions
estressants,  millorar  les  relacions  interpersonals,  augmentar  l’assertivitat  i  evitar
conductes agressives i passives, saber prendre decisions, saber resoldre problemes en
l’àmbit psicosocial, descobrir les capacitats creatives, conèixer les possibilitats de canvi
i saber canviar, saber expressar-se emocionalment.

- Fomentar l’adquisició d’hàbits de vida saludables, a través de la realització d’activitats
de sensibilització en coordinació amb entitats externes relacionades amb la promoció
de la igualtat, respecte a la diversitat sexual i de gènere, educació sexual, etc.
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Activitats:

Dinàmiques  de  grup,  activitats  de  role-playing,  qüestionaris,  resolució  de  dilemes
morals,  activitats  relacionades  en  educació  en  valors  (diversitat  cultural,  funcional,
sexual, de gènere, etc.)

Activitats de sensibilització sobre hàbits de vida i consum saludables, en coordinació
amb entitats municipals públiques i la Conselleria de Sanitat. 

Proposta d’activitats d’educació afectivo-sexual seqüenciades per nivells educatius i en
coordinació amb la Conselleria de Sanitat. 

CONTINGUTS

1. Aprendre a conviure 2. Aprendre a aprendre 3. Aprendre a ser 4. Aprendre a
decidir-se

-Coneixement del 
calendari escolar. 
-Elecció de delegat/da. 
-Convivència: drets i 
deures de l'alumnat... 
-Recollida de dades 
(qüestionaris inicials). 
-Dinàmiques de grup 
(coneixement, cohesió) 
-Preparació i anàlisi de 
l’avaluació inicial 
(octubre) 
-Reunions informatives 
amb famílies i alumnat. 
-Jornada d’acollida 

-Interés, motivació i 
voluntat per l’estudi. 
-Organització i planificació
del temps d’estudi. 
-Metodologia de l’estudi: 
subratllat, esquema, 
resum, mapa conceptual...
-Atenció, concentració i 
memòria. 
-Condicions fisiològiques i 
de l’entorn afavoridores 
del rendiment acadèmic. 
-Cóm prendre apunts, 
presentar exàmens, 
treballs… 
-Ús de la biblioteca i de les
noves tecnologies. 
-Reflexió procés 
ensenyament/aprenentatg
e (pre i post avaluació). 

-Autoconeixement, 
autoconcepte i auto- 
estima (intrapersonal) 
-Interessos, motivacions 
i expectatives, valors. 
Convivència: 
(interpersonal) 
- Respecte a la diversitat 
(funcional, cultural, 
racial, sexual, de 
gènere). 
- Respecte als altres 
(assetjament, 
ciberassetjament, 
relacions entre iguals, 
etc.) 
-Educació emocional: 
habilitats d’interacció 
social i convivència. 
-Coeducació: igualtat de 
gènere. 
-Educació per a la salut: 
-prevenció de 
drogodependències, -
alimentació/nutrició 
-educació afectiva i 
sexual 
-esport 
-higiene 
-Educació vial 
-Educació Consum. 

1. Informació 
acadèmica: 

1.Àssignatures: 
obligatòries, 
optatives i de 
modalitat. Mòduls. 
2.Criteris 
d’avaluació i 
promoció. 
3.Itineraris 
educatius: 
-ESO 
-Batxillerat 
-Cicles Formatius 
-Universitat. 
4.Beques 
5.Intercanvis 
6.Ensenyament 
reglat/no reglat 

2. Informació 
professional i 
laboral: 

-Perfil de 
professions. 
-Accés al món 
laboral. 
-Mercat de treball. 
-Eixides 
professionals. 
-Currículum Vitae. 
-Institucions 
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laborals: LABORA, 
càmera de comerç, 
… 

5.3. Programació per a cada nivell educatiu

A continuació s’especifica una proposta de planificació d’activitats de tutoria. Cada curs 
acadèmic es revisa i modifica, adaptant-se a les necessitats del centre, alumnat i grup 
en concret. És a mode orientatiu, encara que trimestralment es proposa una 
temporalització i continguts concrets i es lliura el material al professorat tutor al llarg de 
les reunions setmanals de coordinació.

BLOC TEMPORALITZACIÓ/CURS

1. Aprendre a conviure
 1er trimestre -  3er ESO, 4t ESO, 1er i 2n de FPB i

1er i 2n de Batxillerat

 1er, 2n  i 3er trimestre – 1er ESO i  2n ESO

2. Aprendre a aprendre
 1er trimestre -  3er ESO,  4t ESO, 1er i 2n de FPB 

i  1er i 2n de Batxillerat

 2n trimestre -1er ESO i  2n ESO

3. Aprendre a ser
 2n i 3er trimestre - 1er ESO i  2n ESO

 2n trimestre – 3er ESO,  4t ESO, 1er i 2n de FPB i
1er i 2n de Batxillerat

4. Aprendre a decidir-se
 2n i 3er trimestre - 3er ESO,  4t ESO, 1er i 2n de 

FPB i  1er i 2n de Batxillerat

 3er trimestre - 1er ESO i  2n ESO

5.4. Activitats i programes complementaris al PAT

A més de les activitats ja plantejades, des de ViceDirecció s'han planificat diferents
tallers i activitats complementàries que apareixen registrades en la PGA. 
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6.  LA  REALITZACIÓ  DE  LES  TUTORIES:  COORDINACIONS  I
RECOLZAMENTS EDUCATIUS

Els tutors/es seran coordinats per la Direcció a través del Cap d’Estudis d’ESO i la
coordinació de l’ESO, amb el suport del Departament d’Orientació.

•  El  Cap d’Estudis  proporcionarà  informació  sobre  les  característiques generals  del
grup, alumnes amb problemes de disciplina, possibles problemes de convivència entre
els seus membres, antecedents d’assatjament escolar, peculiaritats de les famílies de
l’alumnat,  rendiment  acadèmic,  agrupacions  beneficioses  i/o  perjudicials  entre
alumnes/as…

• El Departament d’Orientació informarà dels alumnes amb Necessitats Específiques de
Suport Educatiu i les mesures de resposta inclusiva aplicables a tot el centre. El tutor/a
serà el responsable, en col·laboració amb el departament d’Orientació, de transmetre al
professorat del seu grup les mesures d’atenció a la diversitat aplicades als alumnes del
seu grup i vetlar pel seu compliment  (PAP) a través de reunions periòdiques.

Una  vegada  arreplegada  tota  la  informació,  amb  l’assessorament  del  Departament
d'Orientació,  i  amb  els  recursos  i  materials  aportats,  els  tutors  elaboraran  la
programació anual de les sessions de tutoria sempre adaptades a les característiques
del grup. Des del Departament d’Orientació es proporcionaran propostes adients. 

7. METODOLOGIA

La metodologia a aplicar tindrà en compte les consideracions següents:

- Que es tinguen en compte les necessitats de l’alumnat, malgrat la programació tutorial
prèviament establerta.

- Que la temàtica siga del màxim interés; per a això s’intentarà, en la presentació inicial
del PAT, que quede obert a les motivacions i interessos de l'alumnat.

- Que es faça partícip l'alumnat en la realització de la tutoria i que no quede com a una
cosa voluntària i sense cap valor.
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- Que les activitats a realitzar siguen pràctiques i dinàmiques. El tutor/a treballarà els
diferents temes mitjançant tècniques de dinàmiques de grup, debats, diàlegs, …

- Que sempre prevalga el diàleg entre tutor/a i alumnat per damunt de les activitats
organitzades i teòriques.

8. COORDINACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PAT

8.1. CRITERIS GENERALS

1. Es pretén que el Pla d’Acció Tutorial siga un marc obert i flexible, ja que els objectius
d’aquest poden ser treballats a través d’activitats diferents en funció de les necessitats
específiques de cada tutor/a i del seu estil pedagògic, a més de les característiques
particulars de cada grup-classe.

2. A partir de les línies d’actuació generals concretades al PAT, les persones tutores
seguiran  la  programació  d’activitats  més  apropiada  sota  la  coordinació  de  la  Cap
d’Estudis i tenint en compte les propostes que aporte el Departament d’Orientació a les
reunions que es mantinguen a tal efecte.

3. A través de les reunions periòdiques dels tutors/es amb el Departament d’Orientació i
l’Equip  Directiu  s’articularan  els  recursos  personals  i  materials  i  es  proporcionarà
l’assessorament i suport necessari per a que siga possible el desenvolupament de les
funcions tutorials d’una manera coordinada.

8.2. REUNIONS DE COORDINACIÓ DE TUTORS/ES

• Tindran una periodicitat setmanal:

- Divendres a les 9.50h, tutors/es de 1er ESO, 2n ESO i 3er ESO.

- Divendres a les 11.20h, tutors/es de 4t ESO,  1er i 2n de FPB i  1er i 2n de Batxillerat.

•  Les  reunions  seguiran  el  guió  pre-establert,  que  podrà  sofrir  adaptacions  i
modificacions  en  base  als  imprevistos  que  puguen  sorgir.  De  manera  general,  es
seguiran els següents punts:

 Propostes o aspectes generals a comentar per part de l’Equip Directiu

 Seguiment/avaluació de les activitats realitzades amb el grup d’alumnat en l’hora de
tutoria grupal.
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 Explicació de les activitats proposades per a les setmanes següents.

 Seguiment de cada grup (dificultats de convivència, casos particulars, etc.)

 Activitats  complementàries  programades  per  a  les  properes  dates  (xerrades,
activitats extraescolars, etc.)

 Propostes de tutors/es

 Entrega de material

8.3. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Al  llarg  del  curs,  el  Cap  d’Estudis,  amb  la  col·laboració  del  Departament
d’Orientació,  realitzarà  el  seguiment  del  desenvolupament  de  l’acció  tutorial  i  es
presentaran els suports i recursos que els tutors/es i alumnes requerisquen.

Seguint les directrius de l’administració educativa, en finalitzar el curs escolar, el
Departament d’Orientació participarà en l’avaluació del PAT i elaborarà una memòria
final  sobre  el  seu  funcionament.  Aquesta  memòria  consistirà  en  una  síntesi  de  la
reflexió  realitzada pel  professorat  implicat  sobre els  objectius assolits,  les  dificultats
encontrades, els factors que han pogut influir en ambdós i, en el seu cas, els aspectes
que caldrà modificar al Pla.

Per  a  l’elaboració d’aquesta memòria  els  tutors/es i  l’alumnat  emplenaran un
qüestionari  dissenyat  per avaluar  l’acció  tutorial  durant  cada curs acadèmic.  Aquest
qüestionari es podrà administrar trimestralment o en finalitzar el curs, per tal de fer-ne
un  seguiment  periòdic  i  poder  realitzar  les  modificacions  del  Pla  que  s’estimen
oportunes.

A  la  memòria  s’exposaran les  principals  tasques i  activitats  desenvolupades,
s’analitzarà i valorarà el treball dut a terme, els objectius aconseguits i les dificultats
encontrades, així com el propi Pla d’Acció Tutorial i els suports rebuts.
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ANNEX. PLA D’ ACCIÓ TUTORIAL

NIVELL INDIVIDUAL

OBJECTIUS ACTIVITATS PARTICIPANT
S

TEMPORALITZACIÓ

Conèixer i 
informar sobre 
els alumnes

•  Entrevistes personals amb l’alumnat.

•  Arreplegada  d'informació  dels  incidents  que
puguen  estar  relacionats  amb  cada  alumne/a  i
recerca  de  respostes  positives  davant  de  les
situacions de conflicte.

•  Coordinació del procés d'integració de l'alumne a
través de les diferents àrees i activitats docents que
es desenvolupen en el Centre.

•  Elaboració  d'un  consell  orientador  al  final  de
l'etapa.

● Accions de mediacions entre alumnes 

● Ajuda en el  desenvolupament de les habilitats

socials 

Departament 
orientació

Tutor

Alumnes

- Tot el curs

- Tot el curs

- Tot el curs

- Final de curs

- Tot el curs

- Tot el curs

Tindre una 
relació directa 
amb la família

● Ajuda en les entrevistes amb pares

• Entrevistes  periòdiques  amb  els  pares  de  cada
alumne/a.

•  Informació  trimestral  dels  resultats de l'avaluació
acadèmica de l'alumne/a.

 • Es deuria fer una notificació al voltant de la meitat
de l’avaluació, per notificar als pares els casos més
significatius  aquelles  qüestions  més  rellevants  del
rendiment acadèmic.

•  Contactes  telefònics  i  personals  sempre  que  la
situació de l'alumne ho requerisca.

Departament 
orientació

Tutor

Família

- Tot el curs

- Tot el curs

- Final trimestre

- Meitat avaluació

-Tot el curs

Coordinar i 
informar el 
professorat del 
grup

• Arreplegada  sistemàtica  d'informació  sobre  el
procés realitzat per l'alumne respecte a cada àrea
del currículum.

Departament 
orientació 

- Principi curs
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• Coordinació de les decisions conjuntes respecte a
algun  alumne,  davant  de  les  situacions  que  el
requerisquen.

• Coordinació i seguiment de les decisions preses en
les juntes d'avaluació.

•  Coordinació  de  les  respostes  d'atenció  a  la
diversitat.

Professorat

Tutor - Tot el curs

- Final trimestre

- Tot el curs

NIVELL GRUPAL

OBJECTIUS ACTIVITATS
PARTICIPANT
S

TEMPORALITZACI
Ó

Conèixer i 
informar sobre i 
als alumnes 

● Ajudar  el  tutor/a  per  conèixer  les  aptituds  i

capacitats dels seues alumnes.

● Jornades d'acollida

● Planificació del temps personal

● Passar informació sobre els canvis en la pubertat

i adolescència

● Avaluació  de la  marxa  del  grup  i  propostes  de

futur

● Donar  informació  sobre  aprendre  a  pensar-

Aprendre a estudiar

● Informar sobre els hàbits i tècniques d’estudi

● Estudi sociomètric i integració grupal

● Problemàtiques i vivències pròpies del grup

● Coneixement de les normes de convivència

● Informació sobre les funcions del delegat

        A més per al segon cicle

● Coneixement i interrelació grupal

● Mètodes d'estudi i repàs

● Avaluació  de la  marxa  del  grup  i  propostes  de

futur

● Procés de presa de decisions

Departament
orientació

Tutor

Alumnes

-Principi curs

- Principi curs

- Tot el curs

- Principi curs

- Tot el curs

- Principi curs

- Principi curs

 

Primer trimestre

- Primer trimestre

- Principi curs

- Segon trimestre

- Tot el curs

- Final de curs
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● Coneixement  de  l’alumnat  de  si  mateix:

interessos, motivacions... 

● Coneixement del sistema educatiu

Tindre una 
relació directa 
amb la família

●  Ajuda en la preparació de les reunions amb les

famílies
•   Reunió amb el grup de pares a començament de
curs a fi de:

● Facilitar  un contacte  i  coneixement  entre  el

tutor/a  i  els  pares  de  tots  els  alumnes  del
grup;

● Informar-los  sobre  qüestions  pràctiques  de

normativa  i  funcionament  del  centre  i
programació i organització del curs;

● Informar-los  sobre  aspectes  concrets  en  el

mode de desenvolupar la tutoria: seguiment
de l'alumne, entrevistes, etc.

•   Reunió  amb  el  grup  de  pares  al  llarg  del  curs,
sempre que la marxa del grup ho requerisca, a fi de
comentar  les  incidències  corresponents  i  tractar
d'implicar-los en un procés positiu de seguiment dels
seus fills.

•   En  el  segon cicle:  reunió  d'informació  sobre  els
possibles estudis futurs dels seus fills

Departament
orientació

Tutor

Família

- Abans cada reunió

- Principi curs

- Tot el curs

- Tercer trimestre

Coordinar i 
informar el tutor 
i professorat del
grup

● Fer reunions quinzenals amb els tutors

● Informació  sobre  l’acció  tutorial  (assembles,

dinàmica grupal, delegats, convivència..

● Col·laboració i suport en els diversos programes

que es fan a nivell de tutoria (salut, tràfic, DITCA,
PIES..

● Col·laborar  amb  la  elaboració  de  la  seua

programació a partir del PAT

● Assessorar en la seua tasca tutorial i docent

● Informació al tutor prèvia a l’avaluació inicial

•  Sessions  trimestrals  d'avaluació,  pre  i  post
avaluació:

● Anàlisi del procés seguit pel grup respecte als

objectius proposats conjuntament,

● Presa de decisions respecte a la marxa del

grup.

Departament
orientació 

Professorat

Tutor

- Tot el curs

- Principi curs

- Tot el curs

- Principi curs

- Tot el curs

- Principi curs

- Cada avaluació

Ajudar a 
desenvolupar  

● Ser persona:  Activitats sobre la salut (DITCA), Alumnes 2n - 2n Trimestre
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les 
competències 
bàsiques en els 
àmbits 
d’actuació del 
D.O: 

- Ensenyar a
ser persona,

- Ensenyar a
relacionar-
se,

- Ensenyar a
pensar,

- Ensenyar a
prendre  
decisions. 

desenvolupament, adolescència, prevenció de 
riscos, ús responsable de les Tics, ...

● Relacionar-se:  (PIES)Activitats per a millorar la 

convivència, el clima del grup, resolució de 
conflictes,  mediació, transició, acollida, ...

● Pensar:  Tècniques d’estudi, organització i 

planificació del treball, millorar el raonament, ...

● Prendre decisions:  Activitats d’autoavaluació, 

autoconeixement, recerca d’informació,  elecció 
d’alternatives, …

● Reflexionar sobre la nostra conducta davant de 

situacions excepcionals com la COVID_19. 

ESO

Alumnes  3r
ESO

Alumnes i
Professors

ESO, Batxillerat

- 2n Trimestre

- Tot el curs
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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 



Pla per al foment de la lectura IES LA VALL DE SEGÓ 

12 

 

 

 

 
(*) 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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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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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
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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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ANNEX V 
 
 

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 ... 



Pla per al foment de la lectura IES LA VALL DE SEGÓ 

40 

 

 

 
 

 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 
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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: 



Informe PAF
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Broch Martín Sílvia, coordinadora PAF

EL Pla de formació permanent del professorat (PFP) és l’instrument que estableix

els objectius, defineix les línies estratègiques i la planificació de la formació permanent del

professorat  no universitari,  a  aplicar  en els  cursos 2022-2023 i  2023-2024,  en l’àmbit

territorial de la Comunitat Valenciana. 

 El programa  d’activitats  formatives (PAF)  és  un  eina  que  dona  resposta  a  les

necessitats  dels  centres  educatius  amb la  finalitat  de  millorar  la  pràctica  i  la  qualitat

educativa  del  professorat  per  a  la  seua  consegüent  repercussió  en  el  procés

d’aprenentatge de l’alumnat.

• Disseny del PAF

Detecció i anàlisi de necessitats formatives col·lectives i individuals del professorat i del

personal especialitzat.

Processos de reflexió compartits i propostes de millora que es posen en marxa, dins del

Pla d'actuació per a la millora (PAM).

Conclusions  que  en  aquest  sentit  s'hagen  derivat  de  l'avaluació  del  PAF,  de  les

experiències formatives portades a terme, del curs anterior.

• Base normativa que sustenta el procés del PAF

PAF-  Resolució  de 12  de  juliol  de 2021, de  la  Secretaria  Autonòmica  d'Educació  i

Formació  Professional,  per  la  qual  es  regula  el  Programa  d'Activitats  Formatives  de

Centre,  es  convoca  la  sol·licitud  de  les  modalitats  projectes  de  formació  en  centres,

seminaris i grups de treball, i s'estableix la dotació de recursos econòmics per als centres

docents públics de titularitat de la Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2021-

2022.

PFP- Resolució de 21 de maig de 2020, per la qual s'estableix el Pla biennal de formació

permanent del professorat corresponent als cursos 2020- 2021 i 2021-2022.

PROGRAMA D’ACTIVITATS FORMATIVES  2022-2023PROGRAMA D’ACTIVITATS FORMATIVES  2022-2023



Informe PAF
Curs: 2022/23 IES LA VALL DE SEGÓ

Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que

estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i

registre de les activitats formatives.

TIPUS D’ACTIVITATS FORMATIVES PER AL CURS 2022/23

Per al curs 2021/22 a l’IES La Vall de Segó, s’ha establit el següent grups de treball (GT) i

seminaris:

- Patis inclusius i sostenibles.

Es tracta d’un grup de treball en què participen 10 membres de l’equip docent del centre

amb la finalitat d’elaborar material i  utilitzar-lo en diverses assignatures com a projecte

interdisciplinari. Els participants són:

1- María Mercedes Duch Orleans.

2- Olga Gargallo Barea.

3- María Pilar Agulló Lloret.

4- María Vicente Viñas.

5- Hilario Martí Palanca.

6- Andrés Llamas Chordà.

7- Noèlia Cosme Asensi.

8- Pablo Jiménez Santamaría.

9- Ester Chicharro López.

10- Sandra Arnau Marco. Coordinadora de l’activitat.

Té una duració de 30 hores.

L'educació en sostenibilitat implica anar més enllà de la cura del medi ambient. Implica

perseguir la igualtat entre les persones, preservar el planeta i assegurar el progrés i el

benestar  de  la  societat.  Perquè  l'alumnat  tinga  una  visió  holística  de  la  problemàtica

mediambiental en què es troba el planeta, primer és necessari tindre una visió particular

del seu entorn. Aprendre a realitzar una gestió sostenible dels recursos dins del centre

educatiu,  permetrà  a  l'alumnat  desenvolupar  un  sentiment  de  responsabilitat  a  l'hora
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d'exercir una ciutadania sostenible i respectuosa amb el medi ambient durant tota la seua

vida. 

El  grup  de  treball  tindrà  com a  objectiu  principal  articular  iniciatives  concretes  on  es

mostren formes alternatives de consum i d'utilitzar-les en les nostres assignatures com a

projecte interdisciplinari, a més d’esmorzars saludables, taller d'embolcalls reutilitzables,

repte dels taps, estudi dels residus del pati, concerts pel clima, mercat d'intercanvi, hort

escolar... 

 

- Currículum. Treballar i avaluar per competències de manera inclusiva I.

Es tracta d’un seminari en què participen 34 membres de l’equip docent del centre amb la

finalitat d’assabentar-nos i conèixer el nou currículum de la LOMLOE per tal d’aplicar-lo a

les classes i donar així una resposta educativa adequada i de qualitat al nostre alumnat.

Té una duració de 20 hores. Amb tot, és important assenyalar que en farem dos seminaris

amb el mateix nom i en les mateixes dates degut a què el nombre de participants era

massa elevat per fer-ne només un. El CEFIRE ens ha permés realitzar aquesta formació

d’aquesta manera. Els participants són:

1- María Concepción Máñez Vera.

2- Aranzazu Echevarría Sansano.

3- Alba Negre Parra.

4- María Vicente Viñas.

5- María Dolores Pellicer Torres.

6- Amparo Mocholi Munera.

7- Andrés Llamas Chordà.

8- Israel Rodríguez Giménez.

9- Noèlia Cosme Asensi.

10- María Aranzazu Blasco Blasco.

11- Ester Chicharro López.

12- Laura Llusar Camarelles.

13- Marta Vilar López.

14- Alba Vilar López.

15- Sandra Arnau Marco.

16- Cristina Membrado Corma.
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17- María Mercedes Duch Oreleans.

18- Rosa María Martínez Villar.

19- Olga Gargallo Barea.

20- José Félix Baselga Sánchez.

21- Francisca Jorge Daros.

22- Hilario Martí Palanca.

23- Jesús Pascual Ruíz.

24- Felisa Violeta Razola García.

25- Raul Oswaldo Senra Jiménez.

26- Inmaculada Rojas Antoni.

27- Jordi Joan Sanchis Méndez.

28- Tània López Gonzàlez.

29- Míriam Serrano González.

30- María Quílez Navarro.

31- Miguel Asorlín Soriano.

32- Adelaida Casino López.

33- Rosa Ferrer Garcés. Coordinadora de l’activitat.

34- Sílvia Broch i Martín. Coordinadora de l’activitat.

L'ordenació  curricular  de  l'educació  secundària  obligatòria,  integra  el  concepte  de

competència  dins  dels  components  del  currículum  i  fixa  que  l'adquisició  de  les

competències per part de l'alumnat és el referent bàsic de l'acció educativa. Aquesta visió

competencial de l'aprenentatge fa necessari un canvi de comportament i de metodologia

per part no sols de l'alumnat, sinó també del professorat. Per tant, cal que els i les docents

tornen a definir  els  seus objectius que es persegueixen en totes les àrees,  matèries,

àmbits i activitats extraescolars i busque les metodologies didàctiques més adients perquè

l'alumnat assolisca les competències i reflexione sobre què, com, quan i per què s'avalua,

i  tot  s'ha  de  fer  de  manera  integrada.  Recordem  que  la  finalitat  de  tot  plegat  és

l'aprenentatge significatiu del nostre alumnat. 

Aquest tipus d’ensenyament implica:
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• - Ensenyament transversal. Cal general continguts i opcions metodològiques que

generen  contextos  globals  d'aprenentatge  i,  sempre  que  puguem,  des  d'un

enfocament interdisciplinari.

• -  Establir  i  prioritzar  opcions  metodològiques  que  fomenten  l'aplicació  dels

aprenentatges  en  diverses  situacions  i  contextos  reals,  concrets  i  propers  a

l'alumnat adequats a les seues característiques.

• -  Afavorir  estratègies  didàctiques  que  afavorisquen  l'aprenentatge  de  manera

autònoma.

• -  Conèixer  els  instruments  conceptuals  i  les  tècniques  didàctiques  i  saber-les

aplicar segons les característiques de cada situació real.

Amb tot hem tingut en compte les línies estratègiques marc PAF 2022/23, inclòs al Pla

biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2022/23-2023/24

de la Comunitat Valenciana. 

S’ha de recalcar la importància de la formació del professorat ja que no és sols

una necessitat, sinó una obligació. L’alumnat té dret a rebre una educació de qualitat.

Recordem que la nova llei d’educació (LOMLOE) estableix com a objectiu fonamental que

el  professorat  es  forme de manera permanent  perquè en educació  no  mai  se sap la

diversificació de l’alumnat. A més, haurem de tenir en compte també que l’Agenda 2030

ens parla de la importància de l’educació inclusiva i l’aprenentatge per a tota la vida.

L’assessora del CEFIRE per al present curs és Maite Martín Camacho.
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ACTIVITATS INFORMATIVES I D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL  

ALS PLANS DE TRANSICIÓ  

 

6è PRIMÀRIA 

Dins del pla de transició, es realitzen una sèrie d’activitats relacionades amb l’orientació 
acadèmica i professional que tenen com a finalitat:  

- Oferir la informació necessària per a què l’alumnat conega el context on va a desenvolupar-se.  

- Informar a les famílies sobre l’estructura del sistema educatiu i de l’ESO.  

- Proporcionar informació sobre l’organització i funcionament de l’IES.  

- Facilitar el coneixement de recursos humans i materials de l’IES.  

- Informar i assessorar sobre el procediment administratiu de preinscripció i matriculació.  

- Informar i donar recursos i estratègies a les famílies sobre altres temes d’interès com és: 
tecnologies de la informació i comunicació, resolució de conflictes, estils educatius,...  

 

Les actuacions, la temporalització i els responsables d’aquestes activitats queden reflexades en 
el següent quadre:  

 

ACTUACIONS TEMP. RESPONSABLES 

- Visita a les instal·lacions de l’IES: L’alumnat dels CEIPS 
adscrits visiten l’IES. En aquesta visita hi ha dos parts: xerrada 
per part de l’equip directiu i DO i visita pel centre a càrrec de 
l’alumnat i professorat voluntari (alumnat tutor, mediadors…). 
- A la sessió d’informació i acollida a l’IES s’informa:  
- Característiques de l’ESO  
- Organització i funcionament de l’IES  
- Procediment administratiu  
- Canal de comunicació amb el professorat  

 
 
 
3r trim. 

Orientador/a de l’IES  
 
Coordinador/a ESO  
 
Tutors/res EP 
 
Direccions dels centres 

Jornada portes obertes a l’ IES per al públic en general 3r trim. Coordinadora ESO 
Professorat secundària 
Direccions dels centres 

Orientació a l’alumnat de 6é sobre l’ESO: Dos membres del DO 
i/o Equip Directiu van als CEIPs adscrits a entregar el sobre de 
matrícula i informar sobre canvis d’EP a ESO, com és l’IES, 
sistema educatiu, optativitat a triar, carnet de l’IES, ... 

3r trim. Orientador/a EP 
Orientador/a de l’IES i 
coordinador/a de l’ESO  
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 Reunió inicial per a l’alumnat de 1r d’ESO del proper curs: 
- Informació general del curs.  
- Normes de funcionament a l’IES  
- Canals de comunicació amb el professorat. 

1r trim. Orientador/a de l’IES 
Equip Directiu de l’IES 
Tutors/res 1er ESO  

 Reunió inicial tutor/a amb famílies:  
- Presentació de l’Equip Directiu  
- Canals de comunicació família-escola  
- Informació de l’ IES (normes, reglament, comunicació casa-
escola, ...) 

1r trim. Tutors/res 1er ESO  
Orientador/a de l’IES 
Equip Directiu de l’IES  

 

 

PRIMER D’ESO 

Realitzar els qüestionaris d'interessos vocacionals facilitats al tutors/es. Segons els resultats, 
orientar l'alumnat sobre quines optatives triar per a segon.  

- Optativitat: La selecció de les optatives que oferta el centre són accessibles a tot el seu 
alumnat i permet que tot l’alumnat puga triar l’optativa desitjada en funció dels seus gustos e 
interessos. Aquesta selecció d’oferta de l’IES es fa mitjançant un acord de tots els membres de 
la COCOPE.  

- Com a proposta, entre els mesos d’abril i maig, l’alumnat pot fer una “pre-matrícula” on expose 
les seues preferències per ordre de prioritat. Aquest document, pot servir a caporalia d’estudis 
per a ofertar l’optativitat del proper curs, organitzar els grups i fer la demanda dels recursos 
personals a la Conselleria. 

 

SEGON D’ESO 

- Realitzar els qüestionaris d'interessos vocacionals facilitats al tutors/es. Segons els 
resultats, orientar l'alumnat sobre quines optatives triar per a tercer. Molt important és 
que el professorat de matemàtiques de segon aconselle a cada alumne/a sobre la 
decisió per a tercer entre Matemàtiques acadèmiques o Matemàtiques aplicades. 
Aquest suport haurà de tenir en compte tant les competències com els resultats dels 
qüestionaris emplenats (interessos vocacionals). 

 

- Identificar l'alumnat del grup que, una vegada reunides les condicions d'edat, mostren 
un perfil idoni per aprofitar un PMAR de 3r.  

 

- Identificar l'alumnat del grup que, una vegada reunides les condicions d'edat, mostren 
un perfil idoni per aprofitar un Cicle de Formació Professional Bàsica o un Programa 
Formatiu de Qualificació Professional Bàsica. En el segon cas, han de complir-se 16 
anys mínim durant l'any natural. En el primer cas, 15.  
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- Oferir alternatives a alumnat en risc d'abandonament prematur i exclusió social. Per a 
l'alumnat amb 16 anys mínim complits, que abandona el sistema educatiu i que encara 
no està en condicions d'aprofitar una FP reglada, hi ha possibilitat d'incorporació a 
Programes de Segona Oportunitat (amb registre en Garantia social) i altres programes 
de desenvolupament personal, per exemple el JOOP de l'IVAJ o els tallers de Sed-vies 

 

- Accés a programes d’atenció a la diversitat i inclusió educativa (PDC, PR4), PFB i 
PFQB:  

El procediment per a l’accés a aquests programes és el següent: Des del Dept. D’Orientació 
abans de la segona avaluació s’entrega un document a tot el professorat amb les 
característiques que ha de tenir l’alumnat per accedir a qualsevol d’aquests programes. 

El tutor/a exposa en la sessió d’avaluació quins són els candidats, per a que la junta d’avaluació 
opine i vote al respecte. 

El Dept. D’Orientació realitza una graella amb les dades de tots els grups per a cadascun dels 
programes i l’eleva a la Direcció de l’IES. 

 

● FPB: 

En el cas de la FPB (donat que la pre-inscripció sol ser abans de realitzar la 3a avaluació), el 
tutor/a i/o el Dept. D’Orientació citarà als pares per informar-los de la proposta i de l’oferta 
acadèmica de la zona i els terminis de pre-inscripció. 

L’alumnat junt amb les seus famílies que han acceptat la proposta recolliran el Consell 
Orientador signat pel tutor/a i se’ls oferix la possibilitat de realitzar la sol·licitud telemàtica del 
procés a l’IES (amb cita prèvia al Dept. D’Orientació). 

 

● PDC, PR4 

En la junta d’avaluació de la tercera avaluació i/o l’extraordinària, es tornaran a perfilar els 
candidats/es per als programes en funció de les dades de la segona avaluació i si cal, amb 
noves propostes. 

El Dept. D’Orientació actualitzarà la graella amb les dades de tots els grups per a cadascun 
dels programes i la tornarà a elevar a la Direcció de l’IES, per a realitzar la selecció definitiva. 

Com en el cas de la FPB, el tutor/a i/o el Dept. D’Orientació citarà als pares per a informar-los 
de la proposta de l’Equip docent i els entregarà el Consell Orientador (signat pel tutor/a) 

L’alumne/a i els seus representats legals signaran un document com a que han estat informats 
de la proposta i si accepten o no la incorporació al PDC o PR4. 
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● PFQB 

 

- En la junta d’avaluació de la tercera avaluació i/o l’extraordinària, es tornaran a perfilar 
els candidats/es per als programes en funció de les dades de la segona avaluació i si 
cal, amb noves propostes. 

 

- El Dept. D’Orientació actualitzarà la graella amb les dades de l’alumnat proposat per a 
anar a un PFQB i la tornarà a elevar a la Direcció de l’IES. 

 

 

TERCER D’ESO 

- Realitzar els qüestionaris d'interessos vocacionals facilitats al tutors/es. Segons els 
resultats, orientar l'alumnat sobre quin itinerari i optatives triar per a quart. Molt important 
és que el professorat de matemàtiques de tercer aconselle a cada alumne/a sobre la 
decisió per a quart entre Matemàtiques acadèmiques o Matemàtiques aplicades 
(recordeu que a més van lligades a itineraris de 4t concrets tot i que esto podria canviar 
amb la LOMLOE). Aquest suport haurà de tenir en compte tant les competències 
matemàtiques de tercer com els resultats dels qüestionaris emplenats (interessos 
vocacionals). Els itineraris generals actuals de 4t podeu llegir-los a partir de la pàg 13 
de:  

http://dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf  

 

- La decisió per a quart afermarà les bases competencials per als estudis posteriors, per 
tant cal treballar a classe tant l'oferta de FP com les modalitats de batxillerat. Podeu 
treballar el batxillerat fent ús de les pàgs 16 i següents de: 
http://dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf  

 

- També podeu sol·licitar a Orientació una sessió informativa per a tot el grup. Identificar 
l'alumnat del grup que, una vegada reunides les condicions d'edat, mostren un perfil 
idoni per aprofitar repetició, si cal, en un PMAR de 3r o bé promocionar a un PR4.  

 

- Identificar l'alumnat del grup que, una vegada reunides les condicions d'edat, mostren 
un perfil idoni per aprofitar un Cicle de Formació Professional Bàsica o un Programa 
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Formatiu de Qualificació Professional Bàsica. En el segon cas, han de complir-se 16 
anys mínim durant l'any natural.  

 

- A l'alumnat amb dificultats per a aprofitar els estudis d'ESO i amb interés per estudiar 
FP, se li ha d'informar de les proves d'accés als CFGM. Pel que fa als requisits d'edat, 
han de complir mínim 17 anys durant l'any natural. Caldrà estar atents als terminis i la 
resta d'aspectes.  

 

- Oferir alternatives a alumnat en risc d'abandonament prematur i exclusió social. Per a 
l'alumnat amb 16 anys mínim complits, que abandona el sistema educatiu i que encara 
no està en condicions d'aprofitar una FP reglada, hi ha possibilitat d'incorporació a 
Programes de Segona Oportunitat (amb registre en Garantia social) i altres programes 
de desenvolupament personal, per exemple el JOOP de l'IVAJ o al Programa de 
Inserció sòcio-laboral de Sed-vies. 

 

 

QUART D’ESO 

- Realitzar els qüestionaris d'interessos vocacionals facilitats al tutors/es.  

 

- Treballar a classe l'oferta de FP ordinària i FP de règim especial -especialitzat – .  

 

- Treballar a classe els plans d'estudis de totes les modalitats de batxillerat i l'oferta 
concreta del nostre IES. Recordeu ,com es deia al principi, que al dogv de baix teniu 
totes les possibilitats actuals d'assignatures, etc..:  

Pàgs 16 i següents de:  

http://dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf  

 

- Identificar l'alumnat del grup que mostre un perfil idoni per aprofitar repetició de 4tESO, 
si cal, en un PR4.  

En tots els cursos d'ESO el butlletí final va acompanyat de l'anomenat Consell orientador, no 
obstant això, en el consell orientador en 4t ESO caldrà, si cap, una major atenció i basar-se en 
moltes fonts informatives, fins i tot procedents de la família i el mateix alumne/a. 
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TRANSICIONS ENTRE ESO. FP I BATXILLERAT 

AMB QUALSEVOL 4t ESO POT ESTUDIAR-SE LEGALMENT QUALSEVOL BATXILLERAT. 
Però si no se té la base competencial adequada convindrà assolir-la durant l'estiu previ. L'accés 
a CFGM de la FP té en compte la nota mitjana de l'ESO i en alguns cicles la nota de tall és prou 
alta. A la pàg de FP de la Conselleria consta la informació escaient.  

 

- A l'alumnat amb dificultats greus per a Graduar en ESO i amb interés per estudiar FP, se 
li ha d'informar de les proves d'accés als CFGM. Pel que fa als requisits d'edat, han de 
complir mínim 17 anys durant l'any natural. Caldrà estar atents als terminis i la resta 
d'aspectes. Si en acabar el curs superen les proves i a més a més graduen, quan 
sol·liciten puesto escolar en FP se les assignarà per la quota d'accés directe (amb 
Graduat). 

 

- També han d'estar informats de: -Les Escoles d'adults ofereixen la possibilitat de 
graduar. Normalment s'accedeix amb 18 anys, 16 0 17 si es té un contracte de treball, o 
amb 17 si l'alumnat és estranger nouvingut. -A través del centre públic CEEDCV poden 
cursar-se assignatures per a graduar, totes les modalitats de Batxillerat, preparació 
proves d'accés a FP, alguns CFGS, idiomes, etc...https://portal.edu.gva.es/ceedcv/ El 
batxillerat que es trie sentarà les bases competencials per a la FP superior o els graus 
universitaris. Cal que coneguen les ponderacions per a cada carrera donat que poden 
afectar moltíssim a la possibilitat o no d'accedir a una determinada titulació. Atenció a 
noves titulacions, modificacions de ponderacions, etc...  

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderacione
s+2020/5bf7f12f -721a-4f96-9b10-31f53e829f0d  

 

Observacions importants: AMB QUALSEVOL BATXILLERAT POT ESTUDIAR-SE 
LEGALMENT QUALSEVOL GRAU UNIVERSITARI SEMPRE QUE LA NOTA DE LA PAU SIGA 
LA SUFICIENT. PER FACILITAR-LA POT SER VITAL TRIAR LES OPTATIVES DE 
BATXILLERAT QUE MÉS PONDEREN. 

 

PRIMER DE BATXILLERAT 

- Realitzar els qüestionaris d'interessos vocacionals facilitats al tutors/es per confirmar 
l'elecció realitzada. En cas de desitjar canvi de modalitat, convalidacions o exempcions, 
cal consultar en:  
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http://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/bachillerato/organizacion-y-
funcionamento  

- Treballar al grup-classe l'oferta de FP ordinària i FP de règim especial -especialitzat –.  
- Treballar al grup-classe l'oferta universitària (atenció a que les notes de tall siguen les 

del 2022/23):  

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/NotasCorte2020.pdf/fd60
f6f8-c264-44f2-a97d-eec29086d101  

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo  

- Treballar al grup- classe l'oferta d'estudis superiors equivalents als universitaris:  

http://www.easdvalencia.com/ i d'altres (exemple: Art Dramàtic)  

 

Observacions importants: L'alumnat que tinga dificultats per cursar amb aprofitament primer de 
batxillerat convindrà demane consulta a Orientació.  

- A l'alumnat amb dificultats per a aprofitar els estudis de Batxillerat i amb interés per 
estudiar FP, se li ha d'informar de la possibilitat de demanar plaça per accés directe en 
un CFGM.Caldrà estar atents als terminis i la resta d'aspectes.  

 

- A l'alumnat amb dificultats per a aprofitar els estudis de Batxillerat i amb interés per 
estudiar FP, se li ha d'informar de la possibilitat de realitzar les proves d'accés als 
CFGS. Han de complir mínim 19 anys durant l'any natural (mínim 18 anys si tenen un 
títol de CFGM). Caldrà estar atents a les opcions d'examen, terminis i resta d'aspectes. 

 

- Identificar l'alumnat susceptible de sol·licitar adaptacions per a les PAU i comunicar-lo 
urgentment a Orientació ja des de principi de curs. 

 

 

SEGON DE BATXILLERAT 

- En cas de desitjar canvi de modalitat, convalidacions o exempcions, cal consultar en :  

http://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/bachillerato/organizacion-y-funcionamiento  

 

- Treballar al grup- classe l'oferta de FP ordinària i FP de règim especial -especialitzat– . 

 

- Treballar al grup-classe l'oferta universitària:  

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/NotasCorte2020.pdf/fd60f6f8-c264-44f2-
a97d-eec29086d101  
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- Treballar al grup- classe l'oferta d'estudis superiors equivalents als universitaris:  

http://www.easdvalencia.com/ i d'altres (exemple: Art Dramàtic)  

- Identificar l'alumnat susceptible de sol·licitar adaptacions per a les PAU i comunicar-lo 
urgentment a Orientació ja des de principi de curs. Cal prendre atenció també a 
l'alumnat que vol demanar exempció de la prova de Valencià en les PAU i en reuneix els 
requisits. En la pàg de la Conselleria d'universitats consta la informació oportuna i s'ha 
de posar en coneixement. 

 

TRANSICIONS ENTRE BATXILLERAT, FP I UNIVERSITAT 

L'accés a CFGS de la FP té en compte la nota mitjana de Batxillerat i en alguns cicles la nota 
de tall és prou alta. També influeix la modalitat realitzada. A la pàg de FP de la Conselleria 
educació consta la informació escaient i s'ha de posar en coneixement.  

- Hi ha a Espanya prou universitats públiques i privades que ofereixen estudis universitaris 
oficials en modalitat online. Hi ha FP oficial semipresencial i a distància.  

- L'accés a universitats estrangeres s'ha de sol·licitar seguint els criteris i procediments propis. 



PLAN DE TRANSICIÓN PRIMARIA – SECUNDARIA CURSO 2022-23 

 

CALENDARIO DE REUNIONES del equipo de transición 
29 de septiembre de 2022 
23 de noviembre de 2022 
1 de marzo de 2023 
26 y 27 de junio de 2023 
 

ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 
Acampada de convivencia entre el alumnado de 6º de 
primaria y el de 1ESO del IES 

10-11/11 TODOS 

Concurso de fotografía matemática organizado por el Dep. 
de matemáticas del IES 

3ª 
evaluación 

TODOS LOS 
CENTROS 

Realización de un vídeo por centro trabajando diferentes 
temáticas en el contexto del año Fuster y la sostenibilidad 
en la Vall de Segó. Orgeniza el Dep. de Valencià del IES. 

2º y 3º 
evaluación 

TODOS LOS 
CENTROS 

Hacer conjuntamente parte del camino del itinerario del Cid 
por la Vall de Segó 

3º 
evaluación 

TODOS LOS 
CENTROS 

Visita del profesorado de 6º de primaria de los colegios al 
IES  a fin de conocer la forma de trabajo en los diferentes 
ámbitos y materias de primero de la ESO. 

1ª 
evaluación 

TODOS LOS 
CENTROS 

Jornada de actividades deportivas para el alumnado de 1º 
ESO y 6º primaria en torno al día del Open Day 

3ª 
evaluación 

TODOS LOS 
CENTROS 

OPEN DAY: jornada de puertas abiertas para las familias del 
futuro alumnado del IES en la que el director del mismo les 
explica la organización del mismo a las familias y los 
diferentes departamentos didácticos dan a conocer sus 
materias y proyectos. Visita guiada por el centro. 

24/05/23 IES LA VALL DE 
SEGÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE TRANSICIÓN SECUNDARIA – BACHILLERATO CURSO 2022-23 

ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 
   
Charlas del profesorado que imparte optativas de 
bachillerato para dar a conocer los contenidos y el programa 
de esas materias. 

3ª 
evaluación 

Departamentos 
didácticos 

Coloquios entre alumnado de 1º o 2º de bachillerato que 
cursa diferentes modalidades y el alumnado de 4º de la ESO 
a fin de transmitir sus experiencias y valoración tanto de las 
modalidades como de las materias. 

3ª 
evaluación 

Alumnado de 
bachillerato 
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PLA D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL 
( POAP) 

CURS 2022 - 2022

1. AGENTS DE L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL

2.  LÍNIES  ESTRATÈGIQUES  DE  L’ORIENTACIÓ  EDUCATIVA  I

PROFESSIONAL

3. CONCRECIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ORIENTACIÓ

EDUCATIVA I PROFESSIONAL

4. NORMATIVA VIGENT

5. OBJECTIUS

6. L'ORGANITZACIÓ DE L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL

6.1 Nivells d'actuació

6.2 Actuacions

6.3 Actuacions per incorporar la perspectiva de gènere a les activitats

d’orientació

7. EL CONSELL ORIENTADOR

8. AVALUACIÓ DEL POAP

ANNEX (Activitats POAP)
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Segons la Resolució de 1 de octubre de 2021, per la qual s´estableixen les línies
estratègiques de l´orientació  educativa i  professional  i  de l´acció tutorial  per  al  curs
2021- 2022: 

«Els  centres  docents  que  imparteixen  educació  secundària  obligatòria  i  batxillerat
disposen d’un Pla d’orientació acadèmica i professional, el qual estableix els continguts
i l’organització de l’orientació acadèmica i professional que han d’orientar la tasca de tot
el professorat del centre al llarg del curs escolar, en el context del desenvolupament de
les  seues  assignatures,  així  com les  actuacions  que  es  duran  a  terme  dins  de  la
planificació  d’activitats  de  tutoria  i  des  del  departament  d’orientació  educativa  i
professional.

El POAP l’elabora el departament d’orientació educativa i professional, d’acord amb les
directrius establides per la comissió de coordinació pedagògica i en col·laboració amb
els tutors i les tutores, a partir  de les línies estratègiques de l’orientació educativa i
professional que estableix la Resolució 01.10.2021 i de les directrius que s’indiquen en
el  punt  1.2.6.5.  de  la Resolució  de  12  de  juliol  de  2022,  del  secretari  autonòmic
d’Educació  i  Formació  Professional,  per  la  qual  s’aproven  les  instruccions  per  a
l’organització  i  el  funcionament  dels  centres  que  imparteixen  Educació  Secundària
Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023

«Les actuacions relacionades amb l’orientació  educativa i  professional  i  amb l’acció
tutorial que desenvolupen els centres han de partir de les característiques del centre en
el  seu  context,  donar  resposta  a  les  necessitats  de  l’alumnat  i  de  la  comunitat
educativa, estar integrades en els seus projectes, plans i programes i tindre en compte
els  diferents  agents  orientadors:  els  equips  educatius,  el  personal  orientador,  les
famílies, el mateix alumnat i els agents externs.

Perquè la tutoria impregne la cultura del centre i contribuïsca al desenvolupament dels
objectius  de  millora,  s’ha  de  comptar  amb  la  participació  i  la  implicació  de  tota  la
comunitat  educativa  i  recollir  les  actuacions  que  estiguen  consensuades  i  siguen
considerades com a importants i prioritàries per les persones que han de col·laborar en
el seu desenvolupament.

Tot i que l’orientació i la tutoria formen part de la funció docent, cal destacar el paper
dels departaments d’orientació educativa i professional en la coordinació i dinamització
d’aquestes actuacions, conjuntament amb els equips directius, la tutoria i la comissió de
coordinació pedagògica, perquè s’integren de forma natural en la resta d’actuacions del
centre educatiu, donen suport als processos de desenvolupament integral de l’alumnat i
esdevinguen en motor de transformació i de millora de les comunitats educatives.»

mailto:46020273@edu.gva.es
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1. AGENTS DE L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL

1. La tutoria i l’orientació de l’alumnat formen part de la funció docent. La finalitat de
l’acció tutorial és contribuir, juntament amb les famílies, al desenvolupament global de
l’alumnat, tant en l’àmbit acadèmic com en el personal i social, i realitzar el seguiment
individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.

2. El claustre del professorat ha de fixar els criteris referits a l’atenció a la diversitat,
l’orientació i la tutoria.

3. La comissió de coordinació pedagògica ha d’elaborar la proposta d’organització de
l’orientació educativa i de l’acció tutorial i establir les actuacions prioritàries.

4. Les famílies i l’alumnat han de participar, junt amb el professorat, en l’establiment de
prioritats  i  cooperar  en  el  disseny,  implementació  i  avaluació  de  les  actuacions
d’orientació educativa i professional i d’acció tutorial.

5. Els equips directius, els equips educatius i les estructures que conformen l’orientació
educativa i  professional han d’incorporar i  desenvolupar les línies estratègiques que
estableix  aquesta  resolució  als  diferents  projectes,  plans  i  programacions,  tot
considerant les actuacions que s’han establit com a prioritàries i que aquestes han de
ser  transversals  i  compartides  pels  diferents  agents,  cadascun  en  el  seu  nivell  de
responsabilitat i competències.

6. La direcció d’estudis té la funció de coordinar les activitats d’orientació i tutoria, i
vetlar per la seua execució.

7.  Els  departaments  d’orientació  educativa  i  professional,  han  de  cooperar  en  la
planificació, el desenvolupament i l’avaluació de les actuacions d’orientació educativa i
professional que es duen a terme en el centre.

8. En la planificació de les actuacions s’ha de contemplar també la participació dels
agents externs que, des dels diferents àmbits, poden contribuir al desenvolupament i a
la consecució dels objectius planificats.

mailto:46020273@edu.gva.es
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2.  LÍNIES  ESTRATÈGIQUES  DE  L’ORIENTACIÓ  EDUCATIVA  I
PROFESSIONAL

L’orientació  educativa  i  professional  s’organitza  al  voltant  de  quatre  línies
estratègiques: ensenyament-aprenentatge, igualtat  i  convivència, transició i  acollida i
orientació acadèmica i professional, que estan vinculades als diferents plans, projectes i
programes de què disposa el centre. Al seu torn, cada línia estratègica comporta un
conjunt  d’actuacions  que  els  centres  han  de  prioritzar  d’acord  amb  les  seues
característiques i necessitats.

L’objectiu  principal  de  l’orientació  acadèmica  i  professional  és  potenciar  la
maduresa vocacional i l’auto orientació de l’alumnat, en un procés d’assessorament a
l’alumnat  i  les  famílies  en  què  es  faciliten  els  recursos  necessaris  per  afavorir
l’autoconeixement,  s’ofereix  informació  sobre  les  diferents  opcions  acadèmiques  i
professionals  i  s’ajuda  en la  presa  de  decisions de manera  responsable  i  lliure  de
biaixos de gènere o de qualsevol altre tipus.

L’orientació acadèmica i professional adquireix una especial rellevància en els
moments en què l'alumnat ha de triar entre diferents opcions que poden condicionar el
seu futur acadèmic i professional, tot i  que s’ha d’iniciar des d’edats primerenques i
desenvolupar-se durant tota l’escolarització, amb la col·laboració de tot l’equip docent i,
si és el cas, d’agents externs.

Les actuacions que s’inclouen en la línia estratègica d’orientació acadèmica i
professional, a més de les que puguen introduir els centres en el marc de la seues
competències i l’autonomia pedagògica i organitzativa, són les següents:

a) Identificació de barreres que limiten els processos de presa de decisions i l’accés a
les diferents opcions acadèmiques i professionals.

b) Accions orientades al reconeixement i la inclusió de les dones i la seua producció
cultural i científica dins de les programacions de cada matèria.

c)  Accions orientades a la sensibilització contra la discriminació i  els estereotips en
l'elecció d'estudis i professions per qüestions de gènere, culturals, d’orientació afectivo-
sexual o identitat de gènere.

d) Detecció de necessitats d'orientació acadèmica i professional.

e)  Coordinació  i  col·laboració  entre  les  estructures  de  coordinació  didàctica,  les
estructures  d’orientació,  les  persones  tutores  i  el  professorat  de  l’especialitat  de
formació i orientació laboral, en la organització de l'orientació acadèmica i professional 
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en el centre, amb perspectiva de gènere, incloent els processos de difusió i promoció,
especialment en els períodes de preinscripció, de matriculació, acollida i transició.

f)  Disseny  i  organització  d’activitats  d’orientació  acadèmica  i  professional  per
cicles/nivells destinades al coneixement d’un mateix, de la gestió personal, dels perfils
professionals,  del  conjunt  de  possibilitats  formatives  i  de  la  realitat  del  context
socioeconòmic, potenciant els processos de presa de decisions vocacionals, l’elecció
de l’itinerari acadèmic-professional més adequat i l’auto orientació.

g) Proposta d’actuacions que contribuïsquen a la prevenció de l'abandó prematur dels
estudis.

h)  Actuacions  d'orientació  individualitzada  dirigides  a  l'alumnat  amb   necessitats
específiques de suport educatiu o en situació de risc d'abandonament.

i)  Procés  d’avaluació  sociopsicopedagògica  per  a  l’aplicació  de  mesures
personalitzades  per  a  proves  d’accés  als  diferents  ensenyaments  i  altres  mesures:
flexibilització, itineraris formatius personalitzats i accessibilitat personalitzada.

j)  Suport,  informació  i  cooperació  amb  les  famílies  en  els  processos   d’orientació
acadèmica i professional.

k) Procés de col·laboració en l’elaboració i comunicació del consell orientador.

l) Coordinació i col·laboracions amb serveis, associacions, institucions i empreses que
tinguen  com  a  objectiu  la  presa  de  contacte  amb  el  món  aboral/productiu;  el
coneixement  de  l'entorn  socioeconòmic  del  centre;  la  informació  acadèmica  i
professional; les ofertes laborals i els perfils de l'oferta d'ocupació; la informació sobre
beques;  etc.  (serveis  orientació  de  les  universitats,  Labora,  entitats  col·laboradores,
Xarxa Eures, cambres de comerç, agències públiques de col·locació, etc.).

m)  Coordinació  i  col·laboració  amb altres  centres  educatius  i  amb institucions  que
realitzen l'oferta formativa formal i no formal per a l'alumnat amb necessitats educatives
especials, en situació de desavantatge o en risc d'abandonament, i amb centres que
realitzen l’oferta formativa complementària a la realitzada en el centre.

n)  Organització  i  col·laboració  amb  les  persones  tutores  en  la  planificació,  la
implementació i l’avaluació de les activitats d’orientació acadèmica i professional per al
grup classe.
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3. CONCRECIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ORIENTACIÓ
EDUCATIVA I PROFESSIONAL 

1. L'orientació educativa i professional requereixen d'una planificació sistemàtica i  la
col·laboració  de  tota  la  comunitat  educativa  en  els  nivells  de  planificació,
implementació, seguiment i avaluació, tot comptant amb la col·laboració dels diversos
agents, serveis, institucions i administracions.

2.  La  concreció  de  les  línies  estratègiques de l’orientació  educativa  i  professional  i
l’acció  tutorial  que estableix  la  Resolució  01.10.2021 s'ha de realitzar  a  través dels
projectes, plans i programes que formen part del Projecte educatiu de centre (PEC) i de
la seua concreció al PAM (Pla d’actuació per la millora) dins de la Programació general
anual (PGA). 

3.  La comissió  de coordinació pedagògica o l’òrgan del  centre  que tinga atribuïdes
aquestes funcions ha d’assegurar la coherència entre el projecte educatiu i els diferents
projectes, plans, programes i actuacions desenvolupats pel centre.

4. NORMATIVA VIGENT

- Decret 72/2021, de 21 de maig, organitza l’orientació educativa i professional en el
sistema educatiu valencià que han de desenvolupar els centres docents,  els equips
educatius, els equips d’orientació educativa, els departaments d’orientació educativa i
professional,  les  agrupacions  d’orientació  de  zona  i  les  unitats  especialitzades
d’orientació.

-  Decret  252/2019,  de 29 de novembre,  regula l’organització i  el  funcionament dels
centres  públics  que  imparteixen  ensenyaments  d’Educació  Secundària  Obligatòria,
Batxillerat i Formació Professional.

- Resolució de 12 de juliol  de 2022,  del  secretari  autonòmic d’Educació i  Formació
Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament
dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i  Batxillerat  durant  el
curs 2022-2023.

-  RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació
Professional,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  sobre  ordenació  acadèmica  i
d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant
el curs 2022-2023 impartisquen cicles de Formació Professional de grau bàsic, de grau
mitjà, de grau superior i cursos d’especialització. 

mailto:46020273@edu.gva.es


Ctra. Quartell s/n46511 Benifairó de
lesValls.

Mail:46020273@edu.gva.es
Tel.  96  261 77 15

- RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació
Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament
dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana
per al curs 2022- 2023.

- Resolució de 2 d’agost de 2021, estableix l’organització i el procediment d’intervenció
de les unitats especialitzades d’orientació (UEO) i concreta el procediment d’activació
dels centres d’educació especial com a centres de recursos.

- RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2021, per la qual s’estableixen les línies estratègiques
de l’orientació educativa i professional i de l’acció tutorial per al curs 2021-2022.

5. OBJECTIUS

L'objectiu general del Pla d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP) consisteix en
facilitar la presa de decisions de cada alumne/a respecte al seu itinerari  acadèmic i
professional. 

Objectius específics de l’alumnat:

• Ajudar l'alumne a adquirir un major coneixement de si mateix, aptituds, interessos i
motivacions per a l'estudi.

• Proporcionar informació sobre els diferents itineraris acadèmics i professionals al final
del curs o etapa sobre la situació actual i les tendències en el món del treball.

• Desenvolupar habilitats de cerca i tractament de la informació.

• Desenvolupar la reflexió i capacitat crítica per a analitzar els avantatges i

inconvenients de les diferents opcions educatives i professionals, examinant

aquelles que millor s'ajusten a les seues possibilitats i preferències, que guarden relació
entre si i quina repercussió tenen en les eixides professionals futures.

• Organitzar adequadament les diferents informacions i experiències per a plantejarse
un itinerari,  tractar un pla per a aconseguir-lo i  prendre les decisions oportunes que
conduïsquen a la meta fixada.
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Objectius específics dels tutors/es:

• Ser receptors de les demandes acadèmiques i/o professionals del grup.

• Participar activament en el POAP.

Objectius específics de l’orientadora:

• Elaboració i revisió del POAP.

•  Ser  receptora  de  la  informació  acadèmica  i/o  professional  aportada  pel  tutor  i
professors de cadascun dels alumnes que formen el grup.

• Ser receptora de les demandes acadèmiques i/o professionals dels alumnes.

• Transmetre tota la informació recaptada relativa a l'orientació acadèmica i

professional a l'equip tècnic de cadascun dels centres de menors.

• Cerca i confecció de material relacionat amb la formació acadèmica i professional.

• Oferir i facilitar tant a l'alumnat com al professorat tot tipus de material i informació
relativa a l'orientació acadèmica i professional.

Objectius específics en relació a les famílies: 

- Informar-los sobre les diferents opcions que proposa el sistema educatiu, així com
amb les diferents eixides professionals.

-  Assessorar-los  i  orientar-los  en  aspectes  concrets  relacionats  amb  la  formació  i
educació dels seus fills i filles.

- Implicar a les famílies en el procés de construcció de la maduresa vocacional dels
seus fills i filles. 
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6.  L'ORGANITZACIÓ  DE  L’ORIENTACIÓ  EDUCATIVA  I
PROFESSIONAL 

6.1 NIVELLS D'ACTUACIÓ

Els  nivells  d’actuació  vindran donats  per  les  etapes i  els  nivells  educatius  de l’any
acadèmic. Estos nivells d’intervenció seran, per tant, revisats i actualitzats anualment,
ajustant-se les programacions tutorials per nivells a l’oferta educativa del Centre.

Actualment (curs 2022 - 2023) són els següents:

• ESO: 1r, 2n, 3r i 4t (incloent PDC i PR4)

• FPB: 1r, 2n

• BATXILLERAT: 1r i 2n

6.2 ACTUACIONS 

Seguint la normativa vigent, en el Pla d'Orientació Acadèmica i Professional de
l’IES La Vall de Segó hem de contemplar tres línies d'actuació principals:

1. Actuacions dirigides al fet que l’alumnat desenvolupe les capacitats implicades en el
procés de presa de decisions i al fet que coneguen de forma ajustada les seues pròpies
capacitats, limitacions, motivacions i interessos.

2. Activitats informatives i formatives, dirigides a l’alumnat i les seues famílies, sobre les
eixides acadèmiques i professionals.

3. Actuacions per a propiciar el contacte de l'alumnat amb el món del treball.

ACTUACIONS COMUNS

Les actuacions que se descriuen a continuació s´adaptaran al curs concret en el que se
desenvolupe.

 Coneixement de les pròpies possibilitats, interessos i limitacions : qüestionaris
d'autoanàlisis dels propis interessos, capacitats i valors.

 Coneixement  de  l'estructura del  sistema educatiu  i  de  les diferents  opcions i
itineraris: sessions informatives sobre l'estructura del nou sistema educatiu, el
batxillerat,  els  cicles  formatius  d'FP,  l'accés  als  estudis  universitaris  des  del
batxillerat i els CFGS.
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 Coneixement del sistema productiu i  laboral i  dels processos d'inserció en ell:
sessions informatives sobre l'accés al treball, la cerca d'ocupació, etc.

 Desenvolupament d'habilitats per a la presa de decisions: activitats per a l'anàlisi
de les possibles conseqüències de les diferents alternatives.

 Qüestionaris d’interessos motivacionals per a valorar el  grau de motivació de
l’alumnat a l’hora de continuar amb estudis postobligatoris: 

- Test online GR de Educaweb 

- Qüestionari ORIENTA'T del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, per a reflexionar sobre l’elecció acadèmica i professional, tenint en
compte  els  valors  professionals,  les  competències,  els  interessos  i  la
personalitat.

 Facilitar la visita als alumnes interessats en CFGM., GRAUS UNIVERSITARIS,
CEED, o qualsevol altres.

 Atenció directa a les demandes d'alumnes i pares relatives a l'orientació sobre
estudis i professions.

 Xerrades informatives  sobre  el  món  laboral  i  eixides  acadèmiques  als
alumnes/as.

 Proporcionar  als  alumnes  que  ho  requerisquen  els  models  d'examen  de  les
últimes proves d'accés a CFGM, de les proves lliures d'ESO o de les proves de
competències clau, així com material per a la seua preparació.

 Recollida  d'informació  i  material  a  través  de  la  Conselleria  d'Educació,
Ajuntament, I.E.S. de l'entorn i altres centres acadèmics.
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6.3  ACTUACIONS  PER  INCORPORAR  LA  PERSPECTIVA  DE  GÈNERE  A  LES
ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ

És funció de l’equip docent programar activitats per tal d’eliminar els prejudicis,
els estereotips i els rols en funció del sexe, construïts segons els patrons socioculturals
de  conducta  assignats  a  dones  i  homes,  per  tal  de  garantir  per  a  tot  l’alumnat
possibilitats de desenvolupament personal integral. Per aquest motiu, des del POAP es
tractarà de capacitar l’alumnat perquè l’elecció de les opcions acadèmiques es realitze
lliure de condicionaments basats en el gènere. 

Es  traballaran  conceptes  com  el  lideratge,  la  presa  de  decisions,  les
expectatives,  la  iniciativa  personal,  sempre  des  d’una  perspectiva  absolutament
igualitària, basada en arguments de validesa i en coherència amb els valors de llibertat,
respecte i solidaritat.

En ocasions el  alumnat no és conscient de la importància que té triar bé les
seues  opcions  acadèmiques  o  professionals  i  que  les  seues  decisions  estan
mediatitzades per determinats condicionants externs que actuen persistentment al llarg
de  la  vida  com són:  la  influència  d'amics  i  amigues,  professorat,  pares,  el  context
socioeconòmic i  familiar,  els mitjans de comunicació,  l'atracció d'una assignatura,  la
simple intuïció, etc.

A més, existeixen estereotips socials associats a algunes ocupacions o estudis
com són: els de gènere, decidint, per exemple, la conveniència de certs estudis per a
xics i uns altres per a xiques, els d'estatus econòmic i social pel qual s'estimen com
més  aconsellables  els  estudis  corresponents  a  una  professió  millor  considerada
socialment o de major remuneració econòmica sense cap altra consideració, o la moda,
que pot arribar a provocar, en un moment determinat, l'increment de la demanda d'unes
carreres sobre unes altres. Tots aquest temes es tractaran de manera interdisciplinar a
través de les diferents assignatures. 
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7. EL CONSELL ORIENTADOR

El Consell Orientador és el instrument que serveix per a comunicar als pares i
mares o als seus representants legals, en el cas de l’alumnat menor d’edat, i a l’alumne
o  alumna,  una  proposta  de  l’itinerari  formatiu  més  adequat  a  seguir,  així  com  la
identificació,  del  grau  d’assoliment  dels  objectius  de  l’etapa  i  d’adquisició  de  les
competències corresponents que justifica aquesta proposta. 

Aquest  document  arreplega,  d’una  banda,  el  grau  de  l’èxit  dels  objectius  i
d’assoliment de les competències clau de l’alumne/a en cada curs. Per altra banda,
l’equip  docent  de  l'alumne/a,  tenint  en  compte  l’anterior,  amb  l’assessorament  del
departament d’Orientació, realitza la proposta de promoció o de no promoció i, si és el
cas, una recomanació acadèmic professional.

El consell orientador es lliurarà obligatòriament al final de cadascun dels cursos
de l’Educació Secundària Obligatòria i s’inclourà en l’expedient acadèmic de l’alumne o
alumna. A més a més, en l’apartat «Q» de l’expedient acadèmic quedarà constància de
la data en què es fa entrega d’un informe del consell orientador. Així mateix, en l’apartat
«N»  de  l’historial  acadèmic  s’arreplegaran  les  conclusions  del  consell  orientador.
L’objectiu  ha  de  ser  que  el  Consell  Orientador  siga  el  resultat  d'un  procés
d’autoorientació  de l'alumne/a  convenientment guiat  a  través de les  actuacions que
s'estableixen en el present Pla d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP).
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8. AVALUACIÓ DEL POAP

Una  vegada  implementat  el  programa,  es  durà  a  terme  una  avaluació  d'aquells
objectius, continguts, activitats, línies d'actuació, tècniques i estratègies que s'han dut a
terme.

Aquesta  avaluació  ha  de  ser  realitzada  per  part  de  tots  aquells  agents  educatius
implicats en aquest procés d'orientació.

L'avaluació  permetrà,  conèixer  fins  a  quin  punt  ha  sigut  efectiu  el  pla  d'orientació  i
ajudarà a decidir el manteniment o el canvi de qualsevol dels punts avaluats.

Els criteris per a avaluar el POAP seran:

• Nivell de consecució dels objectius.

• Activitats realitzades, les que estaven programades però no han sigut realitzades, i les
incorporades en el procés.

• Eficàcia de les activitats en funció de l'alumnat, tutors/es, professorat, equip directiu,
famílies i orientadora.

• Grau d'implicació dels agents educatius que intervenen en aquest procés d'orientació i
que hem assenyalat en punt anterior.

Per a l'avaluació es tindran en compte els següents instruments:

• Contrast d'experiències.

• Entrevistes.

• Autoavaluació dels tutors/es.

• Avaluació interna del Departament d'orientació.

Finalment en la memòria del Departament d'orientació es podrien incloure els resultats
d'aquesta avaluació.
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ANNEX. PLA  D'ORIENTACIÓ   ACADÈMICA I  PROFESSIONAL

OBJECTIUS ACTIVITATS PARTICIPANTS
TEMPORALIT

ZACIÓ

● Elaborar el Pla 

d’Orientació 
Acadèmica i 
Professional

● Incloure el Pla d'Orientació dins del Projecte 

Curricular

● Dissenyar i informar sobre l'oferta educativa 

del centre per al pròxim curs

● Assignatures optatives que oferta el Centre en 

cada curs.
Informació de cadascuna d’elles

Tot el centre 1r. Trimestre

● Informar als 

professors del Pla

● Informar els professors sobre el Pla 

d'Orientació  per nivells

● Proporcionar informació als Professors sobre 

interessos i expectatives dels alumnes 
respecte a la seua orientació vocacional

● Informar els centres de Primària sobre l'oferta 

educativa de l’institut

Professosat
ESO, Batxillerat

Professors de
Primària

1r. Trimestre

3r. Trimestre

Ajudar a l’alumne a 
adquirir un major 
coneixement de sí 
mateix. Coneixement 
de les pròpies 
capacitats i interessos.

● Proporcionar un 

mètode de recerca 
i tractament de la 
informació, reflexiu
i analític per a la 
presa de decisions 
pel que fa al seu 
futur acadèmic, 
professional i 
ocupacional.

● Realitzar qüestionari d’exploració inicial        

(1er.ESO).Qüestionari d’Aptituds. Qüestionari 
d’habilitats i hàbits d’estudi cada 2 cursos. 
Qüestionari d’Interessos Professionals

● Sessions de tutoria amb el programa 

ORIENTA.

● L'orientador intervindrà en les tutories grupals 

de 3r i 4t de l'ESO, FPB i batxillerat per a 
informar i realitzar activitats específiques de 
presa de decisions acadèmiques i 
professionals.

● Entrevistes individuals a l’alumnat,4t. ESO, 

Batx, FPB, ..

● Informar sobre els processos de resolució de 

problemes i presa de decisions.

● Exercicis de simulació de presa de decisions 

en problemes de opcionalitat al llarg de la 
ESO.

Professorat i
alumnes

1r. Trimestre

2n i 3r

 Trimestre
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● Activitats de recerca i selecció d’informació

● Afavorir que 

l'alumnat conega el
moment en què es 
troba en el sistema
educatiu i les 
possibilitats 
futures: itineraris 
formatius, 
educatius i 
laborals.

● Coneixement del sistema educatiu: lloc en què

estan i possibilitats futures: Assignatures 
optatives. Quadern d’orientació 4t. ESO. 

● Es treballaran els itineraris formatius i 

professionals en el FPB a través de la tutoria, 
la matèria de FOL i amb l'assessorament del 
DO. En especial sobre les eixides laborals 
relacionades amb la titulació i l'organització de 
la Formació en Centres de Treball (FCT).

● Visites a altres Centres de Batxillerat i Cicles 

Formatius. 

● Assistència a les Jornades de Portes Obertes 

de la UJI, Universitat de València  i de la 
Universitat Politècnica per a 1r i 2n de 
Batxillerat.

● Participació en les activitats d'orientació 

proposades pel Casal Jove.

Professorat i
alumnat

Alumnat 1r i 2n
Batxillerat

Famílies 

Alumnes

Tota la comunitat

2n i 3r.
Trimestre

2n i 3r.
Trimestre

2n i 3r.
Trimestre

 3r. Trimestre

 Tot el curs

● Afavorir que els 

pares/mares 
coneguen el 
moment en què es 
troba el seu fill/filla 
en el sistema 
educatiu i les 
possibilitats 
futures: itineraris 
formatius, 
educatius i 
laborals.

● Xerrades a pares/mares per a donar 

informació d’opcions al canvi de curs.

Famílies

2n i 3r.
Trimestre

Tot el curs

● Fomentar l’auto 

orientació.

● Autoconeixement: activitats que permeten a 

l'alumne/a reflexionar sobre les seues 
possibilitats i limitacions.

● Coneixement del sistema educatiu: lloc en què

estan i possibilitats futures

● Utilitzar les pàgines web d’orientació

Alumnes 2n i 3r.
Trimestre

Tot el curs

● Desenvolupament 

de la maduresa en 

● Orientar l'alumnat amb risc d'abandó del 

sistema ed. Sobre alternatives acadèmiques. 
Especialment s'assessorarà als tutors sobre 
l'alumnat que complix els requisits per a Professors i

2n i 3r.
Trimestre
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la presa de 
decisions.

presentar-se a les proves d'accés a cicles i es 
treballarà junt amb Direcció d'Estudis en la 
proposta d'alumnat per al programa EN 
MARXA de l'Ajuntament.

● El DO informarà els alumnes i famílies sobre 

alternatives acadèmiques i professionals, a 
través de xerrades informatives, entrevistes 
individuals (quan ho sol·liciten) o recursos del 
DO (vídeos informatius, elaboració de fulls 
informatius, web d'orientació, aplicacions 
informàtiques

alumnes

Alumnes i
pares/mares

2n i 3r.
Trimestre

● Elaborar els 

documents oficials 
d’orientació.

● Informar a la 

comunitat 
educativa dels 
canvis legislatius.

● Elaboració dels consells orientadors per a tota 

l'ESO i en especial atenció en 4 t'ESO  i 2n de 
FPB. 

● Assessora i informar els alumnes de més de 

16 anys que abandonen el sistema educatiu 
sense la titulació d’ESO

● Es mantindrà informada la Comunitat 

Educativa sobre els canvis en el sistema 
educatiu que supose l'aplicació de la LOMLOE
i  la nova normativa que atura algunes 
disposicions. 

Professors,
alumnes i

pares/mares

 3r. Trimestre

● Facilitar 

coneixements del 
món socio-laboral i
possibilitats 
d’accés.

● Conèixer les diferents professions: Currículum 

ordinari, Professions i sectors ocupacionals, 
anàlisi de diferents  treball..

● Tècniques i estratègies de recerca de treball: 

Currículum vitae, carta de presentació, 
entrevista de contractació , instàncies...

● Conèixer i utilitzar mètodes de recerca 

d’ocupació per mig de la premsa i /o altres 
mitjans de comunicació. 

Alumnes 4t  i
FPB

2n Trimestre

3r Trimestre
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INFORME DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

INTRODUCCIÓ 

Els programes de Diversificació Curricular (PDC) són una mesura d'atenció a la diversitat

dissenyada per a aquells alumnes que han presentat dificultats generalitzades d'aprenentatge durant

els primers cursos d'ESO. Alumnes que, una vegada aplicades les mesures ordinàries d'atenció a la

diversitat, necessiten una atenció més específica per aconseguir els objectius de l'etapa.

Aquests programes tenen diverses finalitats: oferir una estratègia pedagògica que afavorisca

la  reducció  de  l'absentisme  escolar,  afavorir  que  l'alumnat  que  ho  necessite  puga  assolir  els

objectius i les competències clau de l 'etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria.  Per  aconseguir-ho  s´ha  reestructurat  l’organització  de  continguts,  matèries  del

currículum  i  criteris  d’avaluació  establerta  amb  caràcter  general  i  s’aplicarà  una  metodologia

específica i personalitzada, promovent que l'alumnat assolisca un nivell competencial i curricular

que li permeta continuar amb garanties la formació posterior. 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

 Evitar el fracàs escolar i l'abandonament prematur, adequant l'oferta educativa. 

 Prevenir i atendre casos d'absentisme escolar i casos de conflictes escolars/socials. 

 Atendre l'alumnat de manera més ajustada, motivant-lo, acompanyant-lo i orientant-lo en

el  seua  vessant  acadèmica,  professional,  personal  i  social,  per  tal  de  que  puga  adquirir  les

competències bàsiques i assolir els continguts curriculars de l'ESO. 

 Crear un bon clima de treball fomentant la convivència, el respecte i la tolerància. 

 Potenciar valors com responsabilitat, compromís personals i grupal, la cultura de l’esforç;

i la perseverança per l'assoliment de reptes i superació de les dificultats. 

 Treballar  transversalment  l'educació  emocional,  és  a  dir,  prenent  consciència  de  les

pròpies emocions i les dels altres, regulant les emocions i cercant adobs emocionals per adquirir

comportaments  adequats  i  responsables  en  front  els  reptes  que  se'ns  plantegen,  tot  generant

emocions positives i benestar emocional. 

 Exercitar habilitats socials i emocionals com l'assertivitat, l'empatia, el saber escoltar i

analitzar i, avaluar situacions per realitzar una cerca de solucions constructives. 

 Desvetllar interessos formatius i professionals. 

 Facilitar l'acreditació del Graduat en Educació Secundària Obligatòria 

 Impulsar la continuïtat dels estudis post obligatoris.



PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR CURS 22-23. 

1. PROFESSORAT I TUTORIA

El professorat que imparteix els programes de diversificació curricular té experiència docent

i destinació definitiva al centre , en gran part. El nombre de professors que intervenen en el grup és

reduït. Es fomenta el treball col·laboratiu.

La tutoria es planifica i es fa prioritàriament de manera personalitzada i contínua i disposa

d’assessorament psicopedagògic especialitzat. 

Nombre d´alumnes matriculats en el programa 16

Nombre de docents amb destí definitiu al centre 6

Nombre de docents en comissió de serveis 4

Nombre de docents sense destí definitiu 1

Nombre d´alumnes que, previsiblement, s´integraran en el programa
el curs següent

16

PROFESSOR/A ASSIGNATURA HORES LECTIVES

Carme Romero Martínez Destí definitiu Àmbit sociolingüístic 9 h

Carme Romero Martínez Destí definitiu Tutoria 1 h

Cristina Membrado Corma Comissió de serveis Àmbit Científic 8 h

Hugo Pons Inchaurraga Destí definitiu Àmbit pràctic 4 h

Sandra Arnau marco Comissió de serveis Projecte interdisciplinari 2 h

Andrea Guevara Soro Comissió de serveis Anglés 3 h

Israel Rodríguez Giménez Destí definitiu Creativitat musical 2 h

Pablo Giménez Santamaria Destí definitiu Taller d´economia 2 h

Fernando Moreno Alonso Interí Cultura clàssica 2 h

Inma Rojas Antoni Destí definitiu Religió 1 h

Carolina Amo Saez Atenció Educativa 1 h

Ester Chicharro López Comissió de serveis Educació Física 2 h



2. DISTRIBUCIÓ DE L´HORARI LECTIU SETMANAL

MATÈRIES HORES 3r CURS D'ESO

ÀMBITS

Científic i tecnològic 8 h.

Lingüístic i social 9 h.

Pràctic 4 h.

MATÈRIES

Educació física 2 h.

Llengua estrangera: anglés 3 h.

Una matèria a triar entre:
- Religió
- Atenció educativa

1 h.

OPTATIVA

Una matèria a triar entre:
-  Creativitat Musical
-  Cultura clàssica 
-  Taller d´economia

2 h.

PROJECTE
INTERDISCIPLINARI 2 h.

TUTORIA Tutoria 1 h.

TOTAL HORES DEL CURS 32 h.

3. CARACTERÍSTIQUES DE L´ALUMNAT

En relació a l'alumnat que forma part del PDC, és adequada la seua selecció per formar part

d'aquest programa en relació al  seu perfil. El grup de 3r està  format  per 16 alumnes amb edat

compresa entre els 14 i 17 anys,  que tenen: 

 Dificultats generalitzades d'aprenentatge 

 Baix nivell de competències 

 Desmotivació i inadaptació al medi educatiu

  Poques expectatives d’èxit.

 Alta probabilitat d'abandonament escolar.

L'alumnat presenta diferents capacitats. Hi ha alumnat notable i altre amb nivell més baix i

incapaç de seguir al 100% les classes. Per l'altra banda, la falta d´hàbits de treball accentua que els

resultats siguen baixos. Cal treballar i incidir, especialment, en la seua actitud que és molt infantil,

els  hàbits  de  treball  i  la  constància.  Aconseguits estos pilars,  serà  possible  construir  cap  a

l'aprenentatge  de  coneixements  i  serà  possible  aconseguir  resultats  exitosos,  en  relació  a

l'aprenentatge de contingut i la superació per part de tot l'alumnat.



4. PERSPECTIVES D´ÈXIT 

- Reforçar la confiança en les capacitats i potencialitats dels alumnes.

-  Oferir  un àmbit  pràctic  motivador,  proper  i  significatiu  per  facilitar  que  l'alumne conega les

opcions del món laboral del seu entorn proper d'una manera realista i, permetre que afine les seues

preferències en la formació posterior.

- Establir objectius assolibles i ajustats al perfil de l'alumne.

- Promoure el desenvolupament en la competència d'autonomia i la iniciativa personal dels alumnes

tal com marca el currículum de l'ESO.

5. INCONVENIENTS TROBATS

Com hem citat abans, l'alumnat presenta  capacitats diverses. Hi ha alumnes notables i altres

amb un nivell més baix i incapaços de seguir al 100% les classes. Per l'altra banda, la falta d´hàbits

de  treball  és  generalitzada en  tot  el  grup i  accentua  que els  resultats  siguen baixos.  Cal  posar

especial atenció i incidir, especialment, en la seua actitud, els hàbits de treball i la constància. Tenen

una actitud positiva en vers el programa però són però molt infantils.

6. METODOLOGIA

Pretenem que la  metodologia aplicada al  PDC ens  permeta integrar  el  que ha de ser  el

currículum i l’experiència personal de l’alumnat, atenent alhora els distints aspectes de la realitat i

del  subjecte  que aprén.  I  tot  això des  d’un clar  compromís  de lligar  els  aprenentatges teòrico-

pràctics amb el món real i vivencial  de l’alumnat,  de manera que aquest aprenga a analitzar la

realitat per a actuar sobre ella i tractar de millora-la. Per tal d’aconseguir el nostre propòsit, ens

centrem en els aspectes següents: 

 Treball global de continguts dels diferents àmbits. 

 Diversificació  d’activitats  d’aprenentatge  per  a  l’adquisició  d’un  mateix  contingut  i

diversificació de continguts per a un mateix objectiu. 

 Diversificació de materials i suports: documents escrits, audiovisuals, informàtics… 

 Diversificació  d’estratègies  d’aprenentatge:  explicacions,  treballs  pràctics,  recerca

d’informació, projectes individuals i de grup... 

 Incorporació de les TIC com a eina ordinària de treball en les diferents matèries. 

 Combinació del treball individual per atendre necessitats individualitzades amb treball en

equip per potenciar hàbits de socialització. 

 Seguiment sistemàtic de l’activitat de l’alumne o l’alumna i valoració personalitzada del

desenvolupament d’aquesta activitat. 



 Diversificació  de  les  activitats  i  instruments  d’avaluació:  exercicis  auto  correctius,

correcció individual, correcció col·lectiva, coavaluació entre els alumnes, exposicions individuals i

col·lectives, proves… 

6.1 METODOLOGIA PER ÀMBITS I ASSIGNATURES

➢ Àmbit sociolingüístic

Ús  de  metodologies i  estratègies  que  afavoreixen  l´aprenentatge  actiu,  interactiu  i

cooperatiu. Les classes es fan partint del concepte bàsic dels continguts a tractar i buscant la seua

part més pràctica. Aquests continguts estan relacionats amb la vida real de l’entorn dels alumnes,

especialment  volem que siguen motivadors i  vinculats  a  la realitat  social,  laboral i  d’interessos

relacionats a l’ edat dels alumnes. 

S` utilitza de forma freqüent els  mitjans TIC. La professora té cura d’una planificació i

revisió contínua d’ estratègies educatives adients, ja que el grup necessita un seguiment molt acurat.

Les correccions i les valoracions del treball diari es fan de forma contínua i acumulativa. Hi ha una

revisió del treball personal. Es recorre al treball individualitzat que respecta els diferents ritmes

d`aprenentatge dels alumnes.  

Es realitzen tasques en equip per aprendre a aplicar les habilitats socials. Sempre que es

requereixen pautes  de treball  molt  clares  i  concretes.  La  dinàmica  de  les  activitats  incideix  en

l’autoestima modificant positivament la seua actitud cap a l’aprenentatge. 

Pel que fa a les assignatures de l´àmbit, s’empren els llibres de diversificació  de l’editorial

Vicens  Vives.   Així  i  tot,  en les assignatures  de castellà  i  valencià  s’han seleccionat  els  temes

comuns per treballar-los tan sol en una de les àrees, evitant així repeticions innecessàries. Per una

altra banda, s’ha decidit que s’alternaran les unitats de cadascuna de les llengües, així no hi haurà

problemes d´interferències. Un hora a la setmana està dedicada a treballar l´ortografia i la gramàtica

a través del joc de l´Scrabble. 

Durant el curs llegirem fragments de diversos llibres, en valencià i en castellà,  pensats per

als adolescents, on es tracten problemes i dubtes dels adolescents d’una manera desenfadada, però

amb rigor. 

El sistema d’avaluació dins de l’àmbit sociolingüístic serà global, és a dir, s’avaluarà d’una

manera formativa i es tindrà en compte l’evolució de manera gradual de l’alumne, així com el seu

grau de maduresa tant a nivell educatiu com a nivell social i personal. Per avaluar l’alumnat es

realitzaran proves escrites i treballs de recerca, tant individuals com en grup i es valoraran molt les

feines diàries tant a l’aula com a casa, les ganes de participar i aprendre de cada alumne i la seua



actitud dins l’aula. L’avaluació és contínua en cadascuna de les àrees, de manera que es tindrà en

compte l’esforç continuat de l’alumne i la seua evolució acadèmica i personal. 

➢ Àmbit científic

La forma de treball que es duu a terme en la matèria d'Àmbit científic es basa en el treball

individual i en grup, tant a classe com a casa. D'aquesta manera, l'alumnat realitza un aprenentatge

dels continguts a través d'activitats teòriques i pràctiques, fomentant la seua capacitat d'interpretació

dels continguts i la seua esquematització i posterior aplicació. A més a més, es treballen les TIC

amb l'ús d'Aules i diferents recursos que tenen al web, com poden ser presentacions dels continguts

(PWP), activitats online o altres recursos digitals. Així,  l'alumnat, diàriament treballa a l'aula el

binomi  teoria-pràctica,  partint  des  de  l'actuació  de  la  docent  fins  a  la  seua  participació  i

col·laboració en el desenvolupament de la classe. A més a més, es realitza un seguiment setmanal

del seu aprenentatge amb l'execució de proves setmanals escrites, que permet una autoavaluació i

coavaluació. En quant als instruments d'avaluació que es fan servir, són els següent:

• Proves escrites. Es calcularà la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en totes les 

proves o controls realitzats durant el període d'avaluació. Aquestes es realitzaran de forma 

periòdica (setmanal o cada dues setmanes), durant les unitats didàctiques i a la finalització 

de les mateixes.

Cal tenir en compte: si la qualificació de la prova escrita de la unitat o unitats didàctiques és inferior

a 2,5 punts no es tindrà en compte per realitzar la mitjana amb la resta dels instruments d’avaluació.

I, en el cas de que la prova escrita es copie serà avaluada amb un 0.

• Quadern de treball. Es podran avaluar els aspectes següents: contingut, presentació, neteja,

ordre, faltes d'ortografia, claredat en les respostes de les distintes activitats, autocorreccions, 

etc.

• Tasques. Activitats de caràcter pràctic i competencial que permetem la implementació del 

contingut treballat a classe. Inclouran l’ús d’eines TIC (Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació) i s’avaluarà tenint en compte els aspectes establerts per a la seua 

realització(ex. contingut, presentació, data d’entrega, concreció, adequació, correcció, etc.). 

aquestes poden ser:

1. Pràctiques de laboratori

2. Exposicions orals. Es valorarà tant el contingut propi del tema a tractar com altres 

aspectes com: expressió, claredat, fluïdesa, exposició de continguts, organització del 

temps, comunicació no verbal, etc.

3. Activitats a través de la plataforma Aules, com per exemple, la participació a fòrums.

Cal tenir en compte: En el cas de que un treball es copie serà avaluada amb un 0.



• Treball a l'aula i al laboratori. S'avaluarà l’actitud, predisposició, respecte, interacció i 

participació de l’alumnat a l’aula així com l’aprofitament del temps, la realització del treball 

proposat, contestacions a les preguntes plantejades, cooperació i col·laboració en el treball 

en grup, entre altres aspectes actitudinals i participatius.

Si les condicions sanitàries foren adverses (degut a la COVID-19 o altra casuística) i l’alumnat no

treballara des de l’aula es farà servir:

• Plataforma Aules   com eina de treball i seguiment de forma online. Des d’aquesta plataforma

l’alumnat rebrà les indicacions del treball a realitzar i durà l’entrega del mateix per tal 

d’obtenir les correccions i l’avaluació pertinent.

• I, si es cau, l’eina de comunicació audiovisual serà Cisco Webex Meetings.

• Treball del grup:

a. Actitud: infantil, comparativa entre ells i poc adequada per al desenvolupament de la 

classe. Molt xarradors. És necessari parar la classe i captar la seua atenció, els costa 

molt treballar, estan més pendents de la resta que del seu propi treball.

b. Participació: en general, correcta. Hi ha casos on l'alumna no participa, com M.A. i 

A.N.

c. Treball: el treball a classe, millorable, sobretot en alguns casos X.V, S.G, M.A. Però 

treballen i segueixen la classe.

➢ Pràctica, Informàtica, dibuix tècnic

Veure la programació

➢ Anglés

Només treballem amb un llibre (als altres tercers en porten 2), ja que el ritme de treball és més lent.

El vocabulari el traduïm entre tots abans de començar les activitats i la gramàtica s'explica i després

fan les activitats, sempre tenen l'opció de treballar col·laborativament amb els companys amb els

que estan asseguts (parelles o trios). Al final de la classe es corregeixen les activitats. No tenen

deures per a casa, tot es treballa a classe. 

➢ Religió

Els alumnes s´agrupen junt a 3r d´ESO C. del PDC hi ha 4 alumnes.

La metodologia és diversa; seguiment del llibre, no hi ha examen, presentació de la llibreta amb 

activitats treballades a classe durant el curs, exposicions de treballs individuals i/o grup de 

qualsevol tema tractat a classe.



➢ Creativitat musical

         La metodologia és principalment activa en aquest curs, on els alumnes han de crear música i

interpretar-la. Hi ha també conceptes bàsics musicals que han d’assolir per a poder desenvoltura tot

el seu potencial. Es treballa diferents instruments a classe com la flauta dolça, l’instrumental ORFF

de xicoteta percussió i l’Ukelele com a novetat. Cada alumne/a disposa d’ un Ukelele del centre per

a fer les pràctiques a classe. També es treballa la part rítmica corporal, la coreografia i el cant amb

cançons pop conegudes entre d’altres. Audicions actives i reflexió dels conceptes bàsics musicals

mitjançant el quadern d’exercicis i tenint com a suport el llibre de text.

Finalment,  és important  la  familiarització amb el programa AUDACITY per a produir i

gravar música pròpia i que es faran pràctiques amb els portàtils del centre.

Dels  8  alumnes  actius  a  classe,  només  7  són  de  PDC.  D’aquests  7  alumnes,  2  o  3

possiblement necessitaran algun reforç i esforçar-se més per a poder superar l’assignatura. Però, en

general el grup està funcionant bé. Hi ha un alumne que no fa el treball encomanat perquè encara no

s’ ha comprat el quadern d’exercicis. Amb aquesta actitud, serà difícil superar l’avaluació o el curs.

També tenim el cas especial de l’alumna amb tendències d’autolesió. Hem posat en marxa el

protocol d’actuació i vigilància.

En general, el 72% de l'alumnat pense que podrà superar el curs. 

➢ Cultura clàssica

L'objectiu és explicar la relació existent entre la cultura greco-romana i les nostres societats

occidentals actuals. Per a fer-lo, s'utilitza des de classes magistrals, debats, preguntes obertes al

grup- classe, treballs en grup d'investigació, treballs individuals, exposicions, exàmens, visionat de

vídeos, comparació d'imatges, activitats de pregunta-resposta. 

➢ Taller d´economia

         S'utilitzen metodologies diverses, tant deductives com inductives. Principalment es treballa per

projectes en grups col·laboratius.

➢ Projecte interdisciplinari.

Sempre treballarem per grups. Recerca d'informació on-line, ofimàtica (document de text,

document  de  presentacions,  document  de  càlcul),  exposicions...  No  farem  examen,  hi  haurà

autoavaluacions, avaluacions entre iguals i avaluació per part de la docent. La nota serà del treball

diari, treball final, comportament, exposició... 



INFORME PR4

1.- Nombre d’ alumnes: 9

2.- Marxa general del programa en esta avaluació:

Mar, Farah i Jovi, malgrat que treballadores, tenen greus dificultats per a entendre
conceptes. Jovi deu controlar els seus impulsos, donat que de vegades fa mal físicament
als companys sense tindre'n la intenció.

Rihab, Sabrina i Pau són els que més participen i volen més que un aprovat.
Libero va començar be el curs, amb més atenció i participació que ara, que està

molt  pendent  d'Óscar,  intenta  calcar  el  seu  comportament,  la  qual  cosa  afecta
negativament el seu rendiment acadèmic i els seus valors.

La influència d'Óscar en el  grup és negativa: dificulta la marxa de les classes i
promou uns valors negatius. No obstant, és el millor en els resultats dels exàmens perquè
no necessita cap adaptació. No té el perfil per a formar part del PR4..

Naima és absentista. Ve a classe els dies posteriors a les trucades a casa però
després torna a desaparéixer. Verbalment sa mare ho justifica tot però mai respon a les
comunicacions per Itaca ni ha presentat cap justifcant.

3.- Inconvenients o problemes: 

- Falta  de  cohesió  entre  l'alumnat,  són  pocs  alumnes  i  hi  ha  problemes  de
convivència entre alguns d'ells. Alguns els catalogaria com a greus (és el  cas de Naima
que ha deixat de vindre al centre, ja que no es troba integrada a l'aula) altres menys greus
però  de falta  de  companyonia  i  capacitat  de  treballar  conjuntament.  No és  així  quan
treballen les matèries comunes amb 3er C.
- Molt de desnivell pel que fa a la capacitat d'aprenentatge.
- Faltes  d’assitència  (justificades  excepte  Naima)  que  fan  que  no  es  puguen
programar activitats amb tot el grup i  fins i tot alguns dies en grups, donat el  nombre
insuficient d’alumnat.
- Alumnat amb matèries pendents de tercer
- Els  blocs  de tres  hores  seguides amb el  mateix  professor  “cansen”  l’alumnat  i
resten atenció.
- L’espai  de  classe  contribueix  a  agreujar  la  falta  de  cohesió  del  grup.  És  un
magatzem fred amb falta de llum natural.

4.- Metodologia utilizada: adaptada a les característiques del grup en totes les matèries.

- En el caso de Inglés, los libros ya están adaptados a un nivel bajito. Tienen un 
cuaderno de actividades llamado basic practice, en el que los enunciados y las 
explicaciones están en español,por lo que lo suelen hacerlo en casa. Durante las clases, 
empleamos el libro de la asignatura.

- Ámbito Sociolingüistico: En este programa intentaremos que el alumno adquiera 
habilidades de resolución de problemas, de creatividad y de trabajo colaborativo, como 
«un método de aprendizaje basado en usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos». En esta metodología los 
protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de
ser parte activa en el proceso. 



Se promoverá en el aula la aplicación de las siguientes estrategias para dominar
las destrezas del pensamiento:

Analogías 
y 
metáforas

Consiste en utilizar una expresión con un significado distinto, o en
un contexto diferente al habitual; es decir, se traslada el sentido de
una palabra o de una frase a otra. Implican un importante valor
simbólico: su comprensión exige interpretación.  Constituyen una
excelente herramienta para aprender y para generar ideas nuevas
y originales. El uso de metáforas y analogías permite establecer
conexiones entre dos cosas diferentes, ya que comparten un rasgo
común. 

Compara 

y 

contrasta 

Se trata  de  examinar  los  objetos  con la  finalidad de reconocer
aquellos  atributos  que  los  hacen,  tanto  semejantes,  como
diferentes.  Contrastar  es  oponer  entre  sí  los  objetos,  o
compararlos  haciendo  hincapié  en  sus  diferencias.  Con  esta
destreza,  y  su  organizador  gráfico,  se  pretende  guiar  a  los
alumnos a pensar de manera eficaz sobre lo que van a escribir, ya
que  para  escribir  bien,  resulta  crucial  dedicar  un  tiempo  a
organizar  los  pensamientos.  El  uso  de  un  organizador  gráfico
proporciona al  alumnado una forma de organizar y  recoger  sus
pensamientos. 

Las partes 
y el todo 

Apropiada  para  analizar  objetos,  ideas,  argumentos,  etc.,  esta
destreza se centra en identificar todas las partes que configuran el
«todo»  analizado.  En  un  segundo  paso,  se  reflexiona  sobre  la
importancia y la función de aquellas partes más representativas.
Finalmente se cuestiona qué ocurriría si no existiese alguna de las
partes,  con  la  intención  de  captar  más  a  fondo  su  importancia
dentro del todo.  

Inferencia

Inferir  consiste en obtener unas conclusiones válidas a partir de
unas premisas verdaderas. También permite deducir conclusiones
razonables; formular hipótesis; y extraer consecuencias a partir de
datos,  afirmaciones,  conceptos,  etc.  Se identifican dos tipos  de
inferencias:  Inferencia  deductiva:  implica  razonar  a  partir  de
principios  generales,  contrastándolos  con  los  hechos  o  las
experiencias.  Inferencia  inductiva:  permite  extraer  conclusiones
generales, válidas a partir de elementos particulares. 

Inferencia 

Explicación
causal

Se  emplea  para  relacionar  los  efectos  con  las  causas  que  los
producen.  El  funcionamiento  es  el  siguiente:  a  medida  que  los
participantes aportan ideas sobre las causas que pueden producir
determinados  efectos,  se  registran  en  el  diagrama.  Cuando
terminan  las  aportaciones,  se  reordenan  las  causas  de  forma
jerárquica y se eliminan las repetidas. A continuación, se puede
plantear un plan de recogida de datos a fin de contrastar estas
hipótesis 



Resolución
de 
problemas

Se  trata  de  combinar  diversas  estrategias  y  destrezas  para
resolver, de manera reflexiva, problemas asociados a la vida real.
El proceso sigue una secuencia: 

1. ¿Cuál es el problema? 

2. ¿Por qué hay un problema? 

3. ¿Cuáles son las posibles soluciones? 

4. ¿Cuál sería el resultado con cada una de estas soluciones? 

5. ¿Cuál es la mejor solución y por qué 

Toma de 
decisiones

Ante una situación relacionada con un contexto real, se plantea la
necesidad de tomar decisiones: 

1. ¿Qué hace necesaria una decisión? 

2. ¿Cuáles son mis opciones? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de cada opción? 

4. ¿Qué importancia tienen las consecuencias? 

5. ¿Cuál es la mejor opción, según sus consecuencias? 

A les matèries que comparteix amb 3er C l'alumnat del grup s'integra amb la resta 
de companys.

5.- Valoracions o conclusions: contrariament al que ha passat amb el PR4 en curso
anteriors  (tot  l’alumnat  ha  promocionat  en  la  primera  convocatòria  sense  problemes),
enguany  són  moltes  les  dificultats  que  una  part  significativa  del  grup  tindrà  per  a
promocionar.

6.- Profesorat del grup:

- Proyecto Interdisciplinar: Andrés Llamas Chordá: 3h
- Religión: Inmaculada Rojas Antoni: 1h
- Ámbito Científico Matemático: Sandra Arnau Marco: 10h: comissió de serveis
- Valores Éticos: Carolina Del Amo Sáez: 1h
- Educación Física: Ester Chicharro: 2h
- Inglés: Carola Díaz: 3h
- Música: Ana Alfonso:3h
- Ámbito Sociolingüístico y Tutoría: Mª Pilar Agulló Lloret: 10h: definitiva al centre


