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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

1.1 Qui som? 

 
El Centre d’Estudis Ramar 2 neix el curs 1983-1984. Forma part del Grup Ramar i està ubicat al centre de 

Sabadell, té els seus orígens a l’Escola Ramar que, situada al barri de la Creu de Barberà, al sud de la ciutat, 

funciona regularment des de fa més de seixanta anys. El nostre centre no n’és una continuació, però sí una 

conseqüència: en un determinat moment, la Titularitat de l’Escola Ramar decideix  endegar una nova proposta 
en un espai i en un context sociocultural diferents. D’aquests aspectes, en parlem a bastament al segon apartat 

d’aquest Projecte Educatiu, que titulem justament Context. 

 
El Centre d’Estudis Ramar 2 imparteix les etapes educatives d’ESO (Via Massagué, 37-39) i Batxillerat (C/ 

Escola Pia, 27-33), en dos espais diferents, però molt propers. Disposem de tres línies, totes concertades.  

 

Ara bé, per contestar satisfactòriament la pregunta que encapçala la primera part d’aquest apartat, a més de 
conèixer el procés de creació, el retrat sociològic de l’Escola i tot el que envolta el seu entorn sociocultural, 

cal definir la confessionalitat o aconfessionalitat  del Centre, el seu estil educatiu i de formació, la llengua 

vehicular d’aprenentatge i les diferents metodologies de treball, el tractament de la diversitat i els nostres 
darrers objectius quant a la formació integral i a l’assoliment, per part dels alumnes, d’un determinat  esperit 

crític. 

 

Es pot afirmar, doncs, de manera pertinent, que només sabrem qui som quan, com a resultat de contínues 

reflexions, hàgim confegit aquest Projecte Educatiu. La seva lectura hauria de ser, per tant, una primera 

resposta.  

 
 

1.2 Què és el nostre PEC? 

 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) l’elabora l’Equip Directiu, d’acord amb el caràcter propi fixat per la 

Titularitat. Naturalment, a banda dels seus propis criteris generals i de les línies mestres de funcionament que 

estableixi, haurà  tingut en compte les aportacions dels caps de departament, dels coordinadors, dels tutors de 
curs i del Claustre de professors.  Quan estigui acabat, es presentarà a la Titularitat del Centre per a la seva 

aprovació, un cop l’hagi vist també el Consell Escolar. 

 

El PEC és un document de caràcter pedagògic que enumera, defineix i raona els trets d’identitat del Centre, 
precisa la seva estructura organitzativa i de funcionament i formula els grans objectius que vol aconseguir i la 

manera com pensa assolir-los 

 
Lògicament, s’ha de basar en la normativa legal (ressenyada al final d’aquest escrit), però aquesta li marcarà 

només el quadre general en què ha de situar-se. Cada centre haurà d’establir-hi els seus plantejaments 

específics i les seves prioritats, és a dir, el seu caràcter propi, que és el que li conferirà personalitat. 

 
El nostre PEC, com es pot veure a l’índex, es basa justament en aquesta idea. Existeixen, certament, uns trets 

generals d’identitat, que ja hem anomenat més amunt, però no són aquests els que fan de Ramar 2 un centre 

educatiu distint als altres. De fet, hi ha molts centres que, tot i ser diferents, coincideixen en aquests trets. Són 

els grans objectius i, més encara, la seva concreció pedagògica els que constitueixen el moll de l’os d’una 

escola (és a dir, el seu caràcter propi). Per això hem dit que és la lectura completa d’aquest PEC el que ens pot 

permetre saber qui som i com som. I que només serem el que volem ser en la mesura que hàgim assolit 
suficientment el que hi ha escrit i que tinguem consciència de la seva vàlua. 

 

Aquest document se centra de manera gairebé exclusiva en la vessat pedagògica de la nostra escola. 

Efectivament, tenim elaborats, a part, el NOFC i el Projecte Lingüístic, a banda, és clar, del Projecte 
Curricular, que confereixen unitat al conjunt. Ho hem fet així perquè el NOFC parla, sobretot, d’estructura de 

funcionament i de normativa, que hem volgut diferenciar dels aspectes més pedagògics i d’ideari. I perquè el 



Projecte Lingüístic té un pes específic tan indubtable que ens ha semblat més adequat donar-li un tractament 
diferenciat. El Projecte Curricular, com és lògic, és una extensíssima documentació que incorpora, per a cada 

matèria, els objectius/conceptes que es treballen, la seva temporització, la metodologia, el sistema d’avaluació 

(o nivell d’assoliment) i la seva relació, quan s’escau, amb les competències bàsiques o continguts 

fonamentals.  
 

Són documents annexos al PEC tots els Plans necessaris per donar més unitat i sentit a les actuacions d’un 

centre educatiu. En el nostre cas, només hi hem anotat el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i el marc legal dels Plans 
Individuals i NESE.   

 

 

1.3 El PEC com a subjecte dinàmic 

 

El Projecte Educatiu només serà una eina útil i orientativa si està sempre degudament actualitzat, atenent en 

tot moment a una realitat social i/o educativa en canvi constant. El PEC s’ha de concebre sempre, i alhora, 
com un document determinant i decisori, però sempre inacabat i provisional. 

 

També els possibles canvis als equips directius i als claustres de professors dels centres obliguen a vegades a 
un necessari replantejament, que pot modificar alguns dels criteris establerts fins aleshores,  

 

Si no es produeix cap fet excepcional que faci indispensable una lectura immediata del text, creiem 
aconsellable revisar-lo, com a mínim, cada tres anys, a fi d’evitar que algunes de les seves propostes perdin 

sentit. 

 

El Centre ha de fer públic el seu Projecte Educatiu i ha de facilitar tota la informació als pares, i la que 
s’escaigui als alumnes, per fer més fluïda i més eficaç la necessària relació entre els diferents membres de la 

comunitat educativa.     

 
Normativa aplicable: 

➢ LEC. Art. 79, 82, 83, 91. 

➢ LOE. Art. 12. 

➢ DECRET 142/2007. Art. 4.6 + Disposició Addicional Primera. Punt 2. 
➢ DECRET 143/2007. Art. 4.5, 6.3, 12.2 + Disposició Addicional Tercera. 

➢ DECRET 142/2008. Art. 6 

➢ DECRET 181/2008. Art. 10.2 
➢ DECRET 102/2010. Art. 5, 8, 10. 

➢ ORDRE EDU/295/2008. Art. 2.8 

➢ ORDRE EDU/296/2008. Art. 2.5 
➢ ORDRE EDU/554/2008. Art. 2.7, 2.10, 6. 

➢ ORDRE EDU/484/2009. Art. 2, 5, 6. 

 

  



2. CONTEXT 

 

 

2.1 Retrat sociològic del Centre 

 

A l’ESO, un 13% de les nostres famílies resideixen fora de Sabadell. En total, quasi un 63% provenen dels 

sectors nord, sud i oest de la ciutat. Del sector centre, doncs, hi prové, aproximadament, un 24% de l’alumnat. 

Un 55% del total ha fet la Primària a l’escola pública i un 45%, a la privada concertada. Tanmateix, una 

vintena d’aquests darrers prové de l’Escola del Sol, que és el centre d’Educació Infantil i Primària adscrit a 
Ramar 2. Per tant, tenim pocs alumnes provinents d’altres escoles concertades.  

 

A Batxillerat, les famílies residents fora de la ciutat signifiquen un 20% del total. Un altre 20% prové del 
sector centre i, dels altres tres sectors, el 60% restant. Un 60% dels alumnes de Batxillerat ha fet l’ESO a la 

nostra escola.   

 

Això dona, en definitiva, un retrat sociolingüístic heterogeni. De fet, als dos patis se senten indistintament 
català i castellà, però amb un cert predomini de la llengua castellana que, als moments de comunicació 

informal i quotidiana entre els alumnes, s’usa més que el català. 

 
Els professors del Centre són majoritàriament catalanoparlants i s’adrecen en català als alumnes, com és lògic 

i preceptiu. Per tant, és també el català la llengua d’aprenentatge i de comunicació a les aules, exceptuades, 

naturalment, les classes de castellà, anglès, francès i alemany.  
 

Les famílies de la nostra escola són majoritàriament de classe mitjana, però n’hi ha un bon  nombre que 

podríem emmarcar dins de les classes mitjana-alta i baixa, de manera que també se’ns dibuixa un quadre força 

heterogeni. De fet, aproximadament la meitat pertany a la classe majoritària, i una quarta part a cada un dels 
dos grups restants. Tenim 12 alumnes que consten com econòmicament desfavorits. 

 

Atenent als seus coneixements i a les feines que fan, podem aproximar també unes petites dades sobre el 
nivell d’estudis dels nostres pares i mares. Un 35% tenen estudis superiors (titulacions universitàries o 

semblants), un 40%, estudis mitjans (batxillerat, cicles formatius...) i el 25% restant, estudis elementals 

(ensenyament primari, o ESO, com a màxim).  
 

 

2.2 Entorn sociocultural del Centre 

 
L’Escola està situada al barri del Centre, al bell mig de la Via Massagué (carrer que forma part de l’eix central 

de la ciutat -que la recorre de nord a sud). Es troba en un entorn urbà totalment desenvolupat, amb un grau de 

consolidació complet i de caràcter residencial i terciari. 
 

Segons estadístiques municipals, predomina el nivell socioeconòmic mitjà entre els habitants de l'entorn més 

proper. 

 
L’emplaçament disposa d'infraestructures amb un grau de desenvolupament suficient i en un aparent bon estat 

de conservació. Es troba en el recorregut de 3 línies d’autobús urbà i molt proper a una de les artèries de 

distribució de mobilitat rodada (Ronda de Zamenhof - C. de Vilarrúbies). L’estació de FGC és a 5 minuts 
caminant en línia recta i la de Rodalies de RENFE, a escassos 10 minuts a peu. 

 

Urbanísticament, l’Escola està situada en una zona definida geomètricament en forma d’eixample (carrers 
ortogonals d’un únic sentit), fet que n’afavoreix la mobilitat i la recirculació. 

 

Les comunicacions amb vehicle de superfície amb la resta de la ciutat són excel·lents. 

 



L’Escola es troba envoltada de diversos equipaments urbans, de caràcter molt variat. Els anomenem a l’apartat 
següent. En tot cas, aquest fet fa que, potencialment, siguem un centre amb moltes possibilitats a l’hora de 

programar activitats fora de l’Escola, que en complementin els estudis reglats.  

 

INFRASTRUCTURA INSUFICIENT SUFICIENT ABUNDANT 

Aparcament X 
  

Assistencial 
 

X 
 

Entitats financeres 
 

X 
 

Comercial 
  

X 

Esportiu 
 

X 
 

Lúdic 
 

X 
 

Cultural 
  

X 

Transport públic (bus) 
  

X 

Transport públic (tren) 
 

X 
 

 

 

2.3 Possibilitats productives d’aquest entorn 

 

Un nombre important dels nostres alumnes poden venir a l’Escola caminant. Ben comunicada amb els quatre 

extrems de Sabadell, amb la parada d’autobusos ja comentada just al davant, els trajectes que se’n deriven són 
només de deu a vint minuts, segons siguin a la mateixa ciutat o a una població propera. D’altra banda, les 

estacions de tren de què hem parlat permeten desplaçar-se fàcilment, per exemple, a Barcelona  i a Terrassa.     

 

Tanmateix, i des d’un punt de vista acadèmic, el més productiu de la nostra ubicació és, com hem dit, la 
proximitat a alguns dels equipaments més significatius de la ciutat i a les més variades entitats culturals, la 

qual cosa facilita l’organització de moltes de les nostres sortides. Donem una llista d’aquestes institucions 

properes, la més allunyada de les quals es troba a uns vint minuts de camí. 
 

La Fundació Bosch i Cardellach (que promou els més diversos estudis locals i comarcals), l’Agrupació 

Astronòmica de Sabadell,  l’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont (un dels més reconeguts del país en la 
seva especialitat), la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 (que patrocina cicles de conferències i exposicions 

temporals), el Centre de Normalització Lingüística, l’Acadèmia de Belles Arts i els museus d’Art i d’Història 

de Sabadell. 

 
Els Cinemes Imperial i de l’Eix Macià (amb 11 i 9 sales, respectivament), Cineclub Sabadell,  Joventuts 

Musicals, Diari de Sabadell, Ràdio Sabadell, el Teatre Municipal La Faràndula (amb 1060 localitats), el 

Teatre del Sol i el Teatre Sant Vicenç, que són sales de petit format, el Teatre Principal  i Ca L’Estruch, espai 
bàsicament pensat per a l’aprenentatge i la promoció de joves companyies teatrals.  

 

L’Ajuntament i els seus espais annexos, les Biblioteques Vapor Badia i dels Safareigs (que són les 
biblioteques municipals), la Casa Duran (construcció del segle XVI), el Mercat Central (construït el 1930), el 

Casal Pere Quart (equipament cultural d’usos múltiples) i l’Arxiu Històric de la ciutat. 

 

I una altra sèrie d’entitats, de característiques molt diferents: Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura 
(ADENC), Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN), Unió Excursionista de Sabadell (UES), SID 

Moskitia (ONG implicada en el desenvolupament de la població indígena La Moskitia hondurenya), Càritas 



(societat benèfica que es dedica a l’atenció i a la integració de persones en situació de risc), Creu Roja de 
Sabadell, Corporació Sanitària Parc Taulí i les associacions Salut Mental i de Persones Sordes de Sabadell.   

 

Deixem constància, a més, de la col·laboració de les famílies en algunes de les àrees d’aprenentatge. El nivell 

d’estudis de molts dels nostres pares i les diferents feines a què es dediquen fan viable i profitosa aquesta 
col·laboració: poden ajudar-nos en algun tema de què siguin coneixedors i podem demanar-los que l’exposin 

als nostres alumnes, a la mateixa escola o en un espai pròxim que creguin adequat. 

 
 

  



3. TRETS GENERALS D'IDENTITAT 

 
 

3.1 Confessionalitat 

 
El Centre d’Estudis RAMAR 2 és i vol ser ideològicament pluralista, particularment en les seves vessants 

política i religiosa. Això vol dir respecte per a totes les diferents ideologies i creences, intentant donar a 

l’alumne les informacions el màxim d’objectives possible. Fer que progressivament es formi els seus propis 

criteris i que, analitzant la realitat, pugui prendre decisions responsables. Els pares poden i han d'ajudar el fill 
en aquest fet a partir, sobretot, de la seva pròpia vida i del diàleg amb ell. 

 

Així doncs, el Centre d’Estudis RAMAR 2, manifesta la seva laïcitat i, igualment, es manifesta lliure de 
qualsevol tendència ideològica o política determinada.  

 

Atenent, però, a la història de la nostra cultura, els nostres costums i la influència del Cristianisme en el 

conjunt de la nostra societat, creiem que els nois i les noies n’han de tenir una informació suficient. 
 

 

3.2 Coeducació 

 

La coeducació és el procés a través del qual els nois i les noies, a partir de les seves vivències relacionals, 

arriben a la plena acceptació de la pròpia sexualitat i de la de l'altre. Per tant, no és solament tenir nois i noies 
en una mateixa aula. Cal buscar una integració natural en la realitat social constituïda per homes i dones, 

valorant l’enriquiment de la complementarietat 

 

La instrucció sexual és una eina valuosa en el procés de la coeducació. 
 

Per tant, la sexualitat no és un tabú sinó, senzillament, el coneixement dels drets propis de cadascú que, 

complementant-se, permeten estimar i valorar la col·laboració amb l'altre en el treball, el joc i el diàleg. 
 

El Centre d’Estudis RAMAR 2 procurarà evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe i s'esforçarà 

en la superació de mites i tabús, potenciant el respecte al propi cos i al de l’altre.     
 

 

3.3 Llengua d’instrucció i aprenentatge 

 
El català és la llengua vehicular a les classes i en qualsevol altra relació que hagi d'establir l'Escola dins i fora 

del seu àmbit. No obstant això, el castellà serà emprat en algunes comunicacions als pares, així com en els 

informes, si una família ho demana expressament. 
 

L’objectiu és el ple coneixement del català i del castellà. El treball de les dues llengües ha de permetre el seu 

assoliment al final de l’etapa educativa de l’ESO. 

 
L'Escola vetllarà perquè cap alumne pugui sentir-se discriminat per motius idiomàtics.  

  

 

3.4 Valors democràtics, foment de l’esperit crític i convivència 

 

L'Escola ha d'estimular els valors d'una societat democràtica: solidaritat, respecte als altres i permanent actitud 
de diàleg. 

 

A més, els alumnes han d'aconseguir ser capaços d'exercir la crítica i prendre decisions de la forma més 

raonada i  equànime possible. 
 



Així doncs, l'educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de 
cadascú, a la seva personalitat i a les seves conviccions. 

 

El respecte als drets de l'infant i la potenciació i difusió dels drets humans seran horitzó obligat per a la 

comunitat educativa. 
 

Al temps que rebutgem l'autoritarisme, creiem en la necessitat d'establir un marc referencial de convivència 

suficientment ampli i còmode per a tothom, que estructuri els diferents àmbits de la nostra escola. 
 

Entenem la convivència no com la simple coexistència sinó com la necessària relació entre persones, basada 

en el diàleg i en el sentit compartit. 
 

L’Escola ha de tenir com a objectiu bàsic el d’ensenyar a aprendre a viure i conviure. Ha de fomentar i liderar 

la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com a l’entorn immediat. 

 
 

3.5 L'educació com a procés integral  

 
El Centre d’Estudis RAMAR 2 entén l'educació en un marc ampli d'interrelacions on els alumnes, a més 

d'adquirir i potenciar uns coneixements determinats, han de desenvolupar i treballar unes actituds i unes 

normes. Aquestes,  juntament amb els valors ètics centrats en el respecte a la persona, han de conformar un 
entorn que faci possible la millor integració i descoberta de la societat en la qual estem immersos. 

 

No podem entendre de cap manera una escola fora del seu context i que no sigui propera a la societat de la 

qual es nodreix. 
 

 

3.6 Tractament de la diversitat. Escola inclusiva 

 

Cada noi i cada noia tenen una sèrie de característiques físiques, socials, psicològiques i de nivell 

socioeconòmic i cultural que els fa diferents. 

 
El nostre model d’escola comprensiva vol oferir a tots els alumnes una educació comuna i individualitzada 

dins del mateix marc escolar. Busca atendre els alumnes amb necessitats educatives especials dins del marc de 

l’escola ordinària, evitant, el màxim de temps possible,  la seva separació i segregació. 
 

L’atenció de les necessitats educatives de tots els alumnes ha de plantejar-se des de la perspectiva global del 

Centre i de la participació prioritària dels alumnes en entorns ordinaris, i ha de formar part de la planificació 
de l’Escola. 

 

Les mesures més específiques seran organitzatives, però han d’incidir fonamentalment en les estratègies 

didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació dels alumnes. 
 

 

 
 

 

  



4. CARÀCTER  PROPI  DEL  CENTRE 

 

4.1 Introducció 

 

En molts projectes educatius, el Caràcter Propi del Centre es refereix al que aquí anomenem Trets Generals 
d’Identitat. Nosaltres no ho hem fet així. Pensem que aquests trets generals són elements definitoris de moltes 

escoles com la nostra. Efectivament, la confessionalitat, la coeducació, les qüestions referides a la llengua 

vehicular, la potenciació dels valors democràtics, la decisiva importància dels contextos escolar i social i el 

tractament de la diversitat són aspectes que la majoria dels centres encaren –amb tots els matisos que es 
vulgui- d’una manera més o menys semblant. No són, doncs, trets identificatius.  

 

Sí que ho són, en canvi, tots aquells que ens distingeixen de la resta d’escoles, tots els que defineixen la nostra 
manera de ser i de treballar. El Caràcter Propi, com el seu mateix nom indica, es refereix exclusivament al 

que nosaltres fem de diferent, d’específic. Per tant, i tot i admetent que hi ha també altres qüestions -que 

s’esmenten igualment en aquest document-, el Projecte Educatiu ha de ser, de fet, el Caràcter Propi del 

Centre. Parlem, doncs, dels grans objectius que ens plantegem en relació als nostres alumnes i de la seva 
concreció pedagògica. 

 

De forma que el que ve a continuació és el moll de l’os del nostre PEC. Els dos blocs que el conformen. Al 
primer, més breu, diferenciem –tot i saber que estan relacionats- els aspectes que es refereixen al 

desenvolupament personal de l’alumne dels que corresponen al seus aprenentatges. I incidim també en la seva 

vinculació amb l’entorn. Al segon, ens centrem en els criteris d’elaboració del Projecte Curricular i en com el 
treballem, en la distribució dels diferents grups i del professorat, en la nostra manera d’entendre l’atenció a la 

diversitat i en els diferents sistemes d’avaluació. Completen aquest projecte els annexos i els documents 

complementaris. 

 
 

4.2. Objectius generals 

 

4.2.1. En relació al desenvolupament personal de l’alumne 

 

▪ Estimular l’esperit crític de l’alumnat. 
▪ Promoure els valors de respecte, solidaritat, tolerància, autonomia i responsabilitat, afavorint el 

respecte als drets i les llibertats fonamentals i als principis bàsics de la convivència i la democràcia.  

▪ Desenvolupar la formació integral de tots els alumnes, independentment del grup cultural al qual 

puguin pertànyer, i fomentar el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa, vetllant 
perquè no es donin situacions de marginació o de risc i adoptant comportaments no discriminatoris i 

solidaris. 

▪ Entendre i respectar el dret a la diversitat lingüística i cultural. 
▪ Capacitar tot l’alumnat per resoldre positivament els conflictes i facilitar la comunicació intercultural, 

fomentant el civisme i els comportaments dialogants i racionals. 

▪ Fomentar la sensibilització sobre els problemes ambientals, valorar els costos mediambientals derivats 

del consum de recursos naturals i promoure conductes respectuoses envers el nostre entorn ambiental 
més proper. 

▪ Fomentar la salut física i psíquica de l’alumnat i prevenir-ne qualsevol risc o alteració, facilitant 

l’adquisició d’hàbits de vida saludables. 
▪ Desenvolupar hàbits de cura i salut corporal, aplicant les normes elementals de seguretat i higiene en 

el treball, i adoptar una actitud crítica davant les activitats i pràctiques socials susceptibles de provocar 

accidents i/o malalties. 
▪ Aconseguir que tot l’alumnat consideri el Centre com a patrimoni propi. 

 

 

  



4.2.2. En relació als aprenentatges i als resultats acadèmics dels alumnes 
 

▪ Desenvolupar, a través del desplegament curricular, els objectius, continguts, metodologia  i  criteris 

d’avaluació (amb la corresponent relació amb les competències bàsiques) que han d’assolir els 

alumnes en acabar cada nivell i etapa. S’atendran de forma específica -a través d’agrupaments 
flexibles, adaptacions curriculars, plans individuals, atenció psicopedagògica...- les necessitats 

educatives especials de l’alumnat. 

▪ Facilitar el desenvolupament d’aprenentatges conceptuals, procedimentals i d’actitud que possibilitin 
la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència i la cultura i dels entorns tecnològics i 

d’informació que caracteritzen la societat actual. 

▪ Estimular, quan s’escaigui, el treball de les diferents competències des de totes les matèries i en tots 
els nivells educatius, fomentant els processos interdisciplinars i d’aprenentatge significatiu. 

▪ Comunicar a l’alumnat les programacions, continguts, objectius, metodologia i criteris d’avaluació, 

per tal que puguin organitzar i fer més autònom el seu procés d’aprenentatge. 

▪ Crear un estil de disciplina i de convivència que resulti educatiu. 
▪ Potenciar el treball dels professors mitjançant l’activitat dels equips docents i l’elaboració de 

programacions didàctiques coordinades. 

▪ Potenciar els procediments d’informació entre el professorat com a base per generar actituds de 
confiança i col·laboració. 

▪ Donar a conèixer el desenvolupament científic i tecnològic, adoptant una actitud crítica davant els 

problemes que actualment plantegen les relacions entre ciència i societat. 
▪ Aconseguir desenvolupar hàbits i tècniques de treball personal i en grup que facilitin l'aprenentatge 

autònom i continu. 

▪ Garantir que l’alumnat adquireixi les tècniques necessàries, també de les noves tecnologies de la 

informació i la comunicació, per afrontar de manera adequada els seus estudis i la seva inserció en el 
món laboral.  

▪ Potenciar el coneixement i l’ús del català com a llengua vehicular i vertebradora del projecte educatiu, 

fomentant, també, el coneixement del castellà, l’anglès i les altres llengües estrangeres que formen 
part del Projecte Educatiu del Centre per aconseguir un plurilingüisme efectiu. 

▪ Afavorir l’ús de metodologies actives i promoure la corresponsabilitat de l’alumnat en la implantació i 

desenvolupament d’aquestes metodologies, prenent com a base que l’alumnat i el professorat han de 

ser subjectes del procés educatiu. El Centre es compromet amb la renovació i modernització dels seus 
materials i recursos i amb la formació permanent del professorat. 

▪ Potenciar el treball autònom de l’alumnat, en la mesura que contribueixi a l’autoaprenentatge. 

▪ A més dels coneixements generals i específics de les àrees o matèries, facilitar als alumnes 
l’adquisició de recursos i capacitacions per a una vida activa satisfactòria, i per poder seguir 

correctament els estudis més adequats a les seves característiques personals, o per poder integrar-se 

amb formació suficient al món professional. 
▪ Promoure la implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment de l’evolució 

acadèmica i personal de l’alumne a través de la carta de compromís educatiu i de la participació en la 

vida de l’Escola. 

▪ Prevenir l’absentisme i l’abandonament escolar amb estratègies i actuacions educatives i 
organitzatives que impliquin, si cal, el Centre, les famílies i els serveis socials. 

 

 
4.2.3. En relació a la seva vinculació amb l’entorn 

 

▪ Fomentar la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de Sabadell, els Instituts de 
Ciències de l’Educació (ICE), el Centre de Recursos Pedagògics i els centres educatius i culturals de 

la ciutat.  

▪ Incloure en la programació educativa de l’Escola, sempre que sigui possible, la utilització dels 

recursos i activitats de les institucions, entitats, associacions i empreses de la ciutat.  
▪ Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres de Sabadell. 

▪ Fer possible la participació de l’Escola en activitats ciutadanes (actes populars, festes, manifestacions 

culturals, etc.).  



▪ Tenir cura de la imatge que projecta el Centre, especialment a les jornades de portes obertes i en 
general a les activitats que es promoguin fora de l’Escola. 

▪ Desenvolupar mètodes i instruments per a una bona comunicació interna i amb l’exterior. 

 

 
4.3. Concreció pedagògica 

 

4.3.1. Projecte Curricular: criteris d’elaboració 
 

En aquest primer subapartat, no ens referim al conjunt del Projecte Curricular, que és un extensíssim 

document complementari d’aquest PEC, enunciat a la part final del nostre índex, sinó a tots els aspectes 
diferenciadors que són el resultat d’un determinat criteri d’elaboració, tal i com ja s’ha explicat a la 

introducció del nostre caràcter propi. 

 

 

ESO 

 

Aspectes de caire general d’ESO 
 

- Tenim programada una sortida o activitat mensual, emmarcada sempre en alguna de les matèries del 

currículum.  
  

- Participem en diversos concursos convocats per altres entitats, a fi de relacionar la feina dels nostres 

alumnes, en la mesura del possible, amb la dels alumnes d’altres escoles: Premi Coca-Cola de Relat Breu, en 

català, i Concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto, en castellà (2n. d’ESO); Certamen Fem Matemàtiques 
(1r. i 2n.), i Copa Cangur (2n. i 3r.), sobre resolució de problemes matemàtics, etc. 

 

- Organitzem, juntament amb l’Escola del Sol, la Diada de Sant Jordi: un acte conjunt (alumnes de 5è i 
6è de l’Escola del Sol  i alumnes de 1r. i 2n. de Ramar 2) i un acte amb els nostres alumnes de 3r. i 4t. 

Repartiment de premis i roses als guanyadors de les diferents categories i modalitats (Muntatge d’imatges, 

Prosa i Poesia), intercalat amb diverses actuacions musicals i recitats de poesia. I editem dos llibres 

commemoratius amb la publicació dels treballs guanyadors.   
 

- Estem treballant, des del curs 2015-2016, en l’aplicació dels criteris establerts al Departament de 

Llengües per a l’expressió escrita i la comprensió lectora a la resta d’àrees del currículum, adaptant-los, 
lògicament, a les característiques de les diferents matèries. Dins de la competència lingüística: 

 

 

. Departament de Ciències.  

Treball organitzat des de l’Equip Directiu de l’Escola.  

Departaments de Llengües i Ciències. 

Es pretén, concretament, que els alumnes aprenguin a interpretar els enunciats més o menys 
complexos de Matemàtiques i que siguin capaços de redactar correctament els diversos 

temes de Ciències de la naturalesa. Han de prendre consciència que és tan important el com 

com el què. 
Matemàtiques: de 25 a 30 problemes de C.B. en cada un dels dos primers cursos de l’ESO, 

de 12 a 14 sessions específiques per curs. A tercer, se’n fa una sessió setmanal, que 

anomenem Apliquem les mates, la qual cosa significa, aproximadament, de 10 a 15 
problemes d’una certa complexitat al llarg del curs. A quart, es fa una sessió quinzenal, per 

tant, de 8 a 10 problemes d’aquest mateix tipus. Ciències de la naturalesa: un bloc 

d’exercicis de C.B. en cada curs, que vol dir, cada any escolar, de 8 a 10 sessions a primer i 

segon i de 10 a 15 a tercer i quart. 
Elaborat també un document amb els corresponents criteris d’avaluació. 

  



  . Departament d’Humanitats 
Treball organitzat des de l’Equip Directiu de l’Escola 

Departaments de Llengües i Humanitats. 

Cal que els alumnes treballin sempre la comprensió lectora a fi que sàpiguen interpretar la 

informació que reben: enunciats de problemes diversos, textos literaris, temes de socials... 
Cal també que siguin conscients que les coses no només s’han d’explicar, sinó que, sempre, 

s’han d’explicar bé: cura amb el lèxic, amb la sintaxi i amb l’ortografia. 

Matèries afectades: totes les del Departament d’Humanitats i les del Departament de 
Ciències que no siguin ni Matemàtiques ni Ciències de la naturalesa, que tenen, com ja s’ha 

dit, un tractament específic. 

Elaborat també un document amb els corresponents criteris d’avaluació. 
 

  

CURS PER CURS 

 

1r 

 

Es desdoblen algunes de les hores de Llengua Anglesa i de Ciències de la naturalesa. En aquestes classes, per 
tant, hi ha, a l’aula, la meitat dels alumnes. 
 

Oferim dues matèries optatives, que es cursen una en cada un dels dos semestres del curs (dues sessions 

setmanals, per tant): Comprensió lectora i Geometria, que amplien, respectivament, les àrees troncals de 

Llengua Catalana i Matemàtiques. Els alumnes han de cursar-les totes dues i només poden escollir l’ordre en 

què les faran. Creiem que, amb només 12/13 anys, encara no tenen l’edat adequada per poder triar, pel seu 
compte, quines matèries optatives volen estudiar i, a més, la majoria d’ells, a l’inici del curs, no coneixen 

l’Escola ni els que han de ser els seus professors. És per aquests motius que restringim l’oferta a només dues 

matèries. A Comprensió lectora, es llegeix un llibre diferent dels de la matèria comuna i es fan activitats i 
exercicis d’expressió escrita i d’ortografia. A l’altra matèria optativa, es fa geometria, que és l’aspecte de les 

matemàtiques que no es treballa a la matèria comuna.  
 

El treball de síntesi és Riu amunt, riu avall i es fa a la casa de colònies La Sala, a La Pobla de Lillet: tres dies 

a La Sala i dos al mateix centre, per completar la feina. Els alumnes han d’omplir un extens dossier, elaborat 
conjuntament per la casa de colònies i per l’Escola. Es porta a terme pels voltants de Setmana Santa. 

 

2n 

 
Es desdoblen també algunes de les hores de Llengua Anglesa i de Ciències de la naturalesa. 

Excepcionalment, es desdobla també una de les quatre hores de Matemàtiques perquè els alumnes puguin 

continuar treballant la geometria en grup reduït, cosa que ens sembla especialment recomanable en una àrea 
de les matemàtiques tan procedimental. 
 

Oferim trimestralment quatre  matèries optatives (per tant, tres sessions setmanals). Els alumnes n’han de fer 

dues. Una ha ser Comprensión lectora, que té les mateixes característiques, però en castellà, de la seva 

homònima de primer. L’altra, la poden triar lliurament (tenen un any més i ja coneixen l’Escola), amb una 

precisió: una de les matèries optatives de segon és l’Alemany, que nosaltres recomanem que escullin només 
els alumnes que tinguin un bon rendiment a català, castellà i anglès. Com que l’aprenentatge d’una llengua 

estrangera requereix continuïtat i disciplina, advertim, als alumnes que han fet aquesta elecció, que hauran 

d’estudiar-la també a tercer i a quart, és a dir que, tant a les optatives de tercer com a les específiques de quart, 
tindran dues o una opció menys, com s’explica més endavant. 
 

Matèries optatives de segon: Comprensión lectora, Alemany, A trip to New York, Meteorologia i Informàtica. 
 

El treball de síntesi és Acosta’t a la costa i es fa a la casa de colònies Artur Martorell, de Calafell: tres dies en 

aquesta casa i dos al mateix centre, per completar la feina. Els alumnes han d’omplir un extens dossier, 

elaborat conjuntament per la casa de colònies i per l’Escola. Es porta a terme pels voltants de Setmana Santa. 

Aquest treball ens permet treballar, entre 1r. i 2n., muntanya i mar. 



3r  

Es desdoblen algunes de les hores de Llengua Anglesa, una de les dues de Física i Química, una de les dues de 

Biologia i Geologia, una de les quatre de Matemàtiques -en aquest cas dedicada a problemes pensats 
especialment per a un bon assoliment de les competències bàsiques-, i les dues de Tecnologia.  

 

Oferim semestralment set matèries optatives, entre elles les prescriptives Emprenedoria i Civilització i 

Cultura Grecoromanes. De les set matèries, els alumnes n’han d’escollir dues, tret dels que han fet Alemany a 

segon, que  han de continuar fent-ne al llarg dels dos semestres i, per tant, no poden escollir-ne cap. 
 

Matèries optatives de tercer: Civilització i Cultura Grecoromanes, Emprenedoria, Alemany, Reforç de català, 

Reforç de castellà, Mou-te per un món millor, Informàtica d’usuari, Pintar la Història i Disseny.  
 

Es porta a terme l’activitat de Servei Comunitari (10 hores d’aprenentatge al Centre i 10 de servei fora del 
recinte escolar) a partir del curs 2019-2020. Es manté, en tot cas, la matèria optativa Mou-te per un món 

millor, els alumnes de la qual fan de dinamitzadors del projecte. 
 

El treball de síntesi és La industrialització a Sabadell i es fa a l’Escola durant cinc dies, amb diferents sortides 

a diversos llocs de la ciutat i a altres equipaments propers. Els alumnes han d’omplir un extens dossier, 
elaborat per l’Escola. Es porta a terme pels voltants de Setmana Santa. 
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Es desdoblen igualment algunes de les hores de Llengua Anglesa. 
 

Oferim nou matèries específiques, de les quals els alumnes han de fer-ne tres al llarg del curs, tres sessions 

cada setmana. N’hi ha una que han de cursar-la tots, Física i Química. Hem pres aquesta decisió a fi que cap 

alumne de quart no es quedi, aquest curs, sense classes de ciències de la naturalesa. Poden escollir-ne dues 
(tret dels alumnes que fan Alemany, que només en poden triar una), però amb una limitació, que pretén 

preparar els alumnes de cara als seus estudis posteriors. Ells escullen, naturalment, el batxillerat o el cicle 

formatiu que volen fer i aquesta elecció comporta, en cada cas, una determinada matèria específica. En el cas 
d’aquesta segona matèria específica, els que tinguin la intenció de fer l’itinerari de Ciències del Batxillerat de 

Ciències i Tecnologia hauran de cursar Biologia i Geologia. Els que vulguin estudiar, del mateix batxillerat, 

l’itinerari de Tecnologia i els que vulguin fer algun cicle formatiu dels que ofereix el Centre de Formació 

Professional Taulé Viñas* hauran de cursar Tecnologia. I, finalment, els del Batxillerat d’Humanitats i 
Ciències Socials, Llatí o Filosofia. Els alumnes que vulguin fer el Batxillerat d’Arts o algun altre cicle 

formatiu no ofert per Taulé Viñas, poden escollir qualsevol de les quatre matèries esmentades més amunt, 

Biologia i Geologia, Tecnologia o Llatí (o Filosofia). La tercera matèria específica és completament opcional 
(excepte per als alumnes d’Alemany, que han de continuar estudiant aquesta llengua). 

* Centre de Formació Professional amb la mateixa titularitat que Ramar 2 
 

Matèries específiques de quart: Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia, Llatí, Alemany, Filosofia, 

Educació Visual i Plàstica, Música i Informàtica. 
 

Dediquem una hora quinzenal de tutoria al projecte de recerca, que s’ha d’emmarcar en un d’aquests tres 

àmbits: Llengües i Literatura, Ciències i Tecnologia o Humanitats. Es formen així tres classes diferenciades, 
justament, per l’àmbit que han escollit els alumnes, amb el corresponent tutor especialista en cada àmbit, que 

és qui fa el seguiment dels treballs. Grups de dues a quatre persones, lliurament de la memòria i exposició oral 

al llarg del mes de maig.  
 

També organitzem un viatge de final d’etapa, de caire lúdic i cultural, de poc menys d’una setmana de durada. 
Anem, habitualment, a París. 
 

S’està elaborant una programació d’expressió oral per poder aplicar-la, a partir del curs vinent, a totes les 

matèries i a tots els nivells de l’ESO. 
 

El conjunt de les programacions (conceptes, temporització, metodologia, avaluació i relació amb les 

competències bàsiques) es troba al document complementari que porta per títol “Projecte Curricular”. 



 
BATXILLERAT 

 

Aspectes de caire general de Batxillerat 

 
A Batxillerat oferim dues modalitats, la de Ciències i Tecnologia i la d’Humanitats i Ciències socials, que 

desdoblem en quatre itineraris: 

 
La modalitat de Ciències i Tecnologia, la dividim en un itinerari de ciències, pensat per a aquells alumnes que 

tenen interès per  les ciències experimentals, les matemàtiques i els estudis relacionats amb continguts 

cientifico-sanitaris; i en un itinerari de tecnologia, pensat per als alumnes que tenen interès per l’arquitectura, 
les enginyeries o pel món de la tecnologia en general. 

 

La modalitat d’Humanitats i Ciències socials, la dividim en un itinerari d’humanitats, pensat per a aquells 

alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, la historia, les 
manifestacions culturals i les humanitats en general; i en un itinerari de ciències socials, pensat per als 

alumnes que tenen interès per les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i 

l’administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci. 
 

A segon de Batxillerat, dediquem una hora setmanal al treball de recerca. El tema, el tutor i el grup 

(preferentment de quatre persones) amb el qual es realitzarà el treball es tria a finals de primer de Batxillerat i 
el treball es fa durant el primer semestre de segon, es lliura la memòria a mitjans de gener i, a finals d’aquest 

mes, es fan les exposicions orals. 

 

Tenim programades un mínim d’una sortida trimestral, sovint diferenciada per modalitats i emmarcada 
sempre en alguna de les matèries del currículum. 

 

Per orientar adequadament els nostres alumnes en la tria dels seus estudis posteriors programem xerrades de 
les universitats al Centre i participem en les jornades de portes obertes que ofereixen les universitats. També 

programem xerrades d’exalumnes, que ofereixen la seva visió del Batxillerat i dels seus estudis posteriors. 

 

Promovem la participació en diversos concursos i activitats convocats per diverses entitats a fi d’ampliar i 
millorar la formació de l’alumnat: tallers physis, concurs Protagonistes del Demà de Rotary Club Sabadell, 

diversos concursos per a treballs de recerca, Premis Extraordinaris de Batxillerat, etc. 

 
Celebrem també  la Diada de Sant Jordi: repartiment de premis i roses als guanyadors de les diferents 

categories i de les dues modalitats (Prosa i Poesia), intercalat amb diverses actuacions musicals i recitats de 

poesia. Els treballs escollits es publiquen en un dels dos llibres esmentats més amunt.  
 

 

CURS PER CURS 
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Itinerari A : Ciències  
 

Una hora a la setmana, i durant tot el curs, a les matèries de Biologia i Química es desdobla  el grup per fer 

pràctiques de laboratori. En aquestes classes, per tant, hi ha la meitat dels alumnes a l’aula i la meitat al 
laboratori. 

Dins de les matèries específiques d’aquest itinerari, els alumnes cursen durant tot l’any Introducció a la Física 

i Introducció a la Geologia, de dues hores lectives cadascuna. D’aquesta forma, tenen una visió general de 

totes les matèries,  que els pot permetre triar un determinat grau de ciències, sense que els manqui cap dels 

possibles continguts que faran durant la nova etapa formativa. 
 



 
Itinerari B : Tecnologia 

 

En aquest itinerari, també una hora a la setmana i durant tot el curs, es desdobla  el grup per fer pràctiques de 

laboratori a la matèria de Química. En aquestes classes, per tant, hi ha la meitat dels alumnes a l’aula i la 
meitat al laboratori. 

Entre les matèries específiques, s’ofereix la possibilitat de triar entre Dibuix I o Tecnologia Industrial I, de 

quatre hores cadascuna. La matèria triada, la faran durant tot el curs. 

 

Itinerari C : Humanitats 
 

En aquest itinerari, els alumnes fan les matèries més vinculades a la part lingüística, sense cursar la matèria de 

Matemàtiques aplicades I, que també forma part de les matèries de la modalitat. 

Dins de les matèries específiques, els alumnes cursen Fonaments d’Art i Cultura audiovisual. Aquesta matèria 

de Fonaments d’Art i Cultura audiovisual, la fan tots els alumnes d’aquest itinerari i també durant tot l’any, 
així tenen una millor formació en els aspectes que fonamenten el coneixement de la cultura humanística. 

D’altra banda, poden triar entre Introducció al Grec i Francès, de dues hores cadascuna.  

 

Itinerari D : Ciències socials 
 

En aquest itinerari, les matèries de modalitat escollides formen part d’un àmbit més econòmic, deixant els 

aspectes lingüístics per a l’altre camí. 

 
Entre les matèries específiques, els alumnes poden triar, en un primer bloc, entre Sociologia i Francès I i, en 

un segon bloc, entre Fonaments de matemàtiques i Informàtica I. Totes les matèries són de dues hores 

lectives. Aquesta diversitat en l’oferta ve donada per la diversitat d’interessos que poden tenir els alumnes 
d’aquesta modalitat. 
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Itinerari A : Ciències  

 
Es desdobla una  de les quatre  hores de Química per fer pràctiques al laboratori. En aquestes classes, per tant, 

hi ha la meitat dels alumnes a l’aula i la meitat al laboratori. 

 
Es fa, durant el segon semestre, una hora extraescolar setmanal de pràctiques de laboratori de la matèria de 

Biologia. 

 
Entre les matèries específiques, oferim la possibilitat de triar entre Física II i Ciències de la terra II, ambdues 

de quatre hores setmanals. 

 

Itinerari B : Tecnologia 
 

Es desdobla una  de les quatre  hores de Química per fer pràctiques al laboratori. En aquestes classes, per tant, 

hi ha la meitat dels alumnes a l’aula i la meitat al laboratori. 
 

Entre les matèries específiques, oferim la possibilitat  de triar entre Dibuix tècnic II i Electrotècnia, ambdues 

de quatre hores setmanals. 



Itinerari C : Humanitats 
 

Dins de l’itinerari d’Humanitats, oferim  quatre matèries específiques combinades de tres maneres diferents . 

Els alumnes  poden triar una d’aquestes tres combinacions de matèries:  
 

 Francès II / Psicologia, de dues hores setmanals cada matèria i pensada per a aquells alumnes que ja han fet 

Francès I a primer i volen aprofundir el coneixement de la llengua francesa. 
 

Informàtica / Psicologia, també de dues hores setmanals cada matèria. 
 

Literatura castellana, de quatre hores setmanals. 
 

 

Itinerari D : Ciències socials 
 

Quant a les matèries de modalitat, oferim la possibilitat de triar entre Història de l’Art i Economia d’Empresa II. 
 

Dins de l’itinerari de Ciències socials, oferim cinc matèries específiques combinades de quatre maneres 

diferents. Els alumnes poden triar una d’aquestes quatre combinacions: 
 

Francès II / Psicologia, de dues hores setmanals cada matèria i pensada per a aquells alumnes que ja han fet 

Francès I a primer i volen aprofundir el coneixement de la llengua francesa. 
 

Informàtica / Psicologia, també de dues hores setmanals cada matèria. Aquesta combinació no la poden triar 
els alumnes que ja han fet Informàtica a primer. 

 

Literatura castellana, de quatre hores setmanals. 
 

Història del món contemporani, de quatre hores setmanals. 
 

El conjunt de les programacions (conceptes, temporització, metodologia i avaluació) es troba al document 

complementari que porta per títol “Projecte Curricular”. 

 

 
Aspectes comuns a l’ESO i al Batxillerat 

 

Treballem l’anglès en col·laboració amb Oxford University Press, la qual cosa ens permet potenciar, molt 
especialment, l’expressió escrita i la comunicació oral entre els alumnes. 

 

Aprofitem, sempre que ens possible, l’oferta cultural de la nostra ciutat i de Barcelona, de manera que, a més 
de les sortides en horari lectiu, anem també a visitar exposicions, a escoltar concerts o a veure pel·lícules o 

obres de teatre, fora de l’horari escolar, amb els alumnes que poden i ho desitgen. 

 

Concursos: la Prova Cangur (de 1r. d’ESO a 2n. de Batxillerat), o el Programa Joves i Ciència (de 4t. d’ESO a 
2n. de Batxillerat), organitzat per Fundació Catalunya-La Pedrera, que pretén fomentar les vocacions 

científiques dels joves.  

 
Oferim, a partir de 3r d’ESO, a la matèria optativa d’Informàtica, el títol d’ECDL (Acreditació Europea d’Ús 

d’Ordinadors), i el de MOS (Microsoft Office Specialist), dels quals som centre examinador, que consisteixen 

en un seguit de mòduls que certifiquen els coneixements d’ofimàtica de l’alumne. Al cas de l’ECDL, a l’ESO, 

s’examinen dels coneixements bàsics de la informàtica, dels processadors de text, dels fulls de càlcul, de les 
presentacions, dels coneixements sobre les eines en línia i del correu electrònic. Al Batxillerat, resten per fer 

les bases de dades. Els alumnes que hi cursen la matèria específica d’Informàtica, però, podran examinar-se 

de tots els mòduls en cas de no haver-los fet abans. El nostre curs de MOS consta de 16 lliçons -8 de WORD i 
8 d’Excel-, amb una part teòrica i uns exercicis pràctics, que es fan a 3r. i a 4t. d’ESO i a Batxillerat. Un altre 

exercici pràctic i una prova final de cada un d’aquests dos grans temes recullen tots els coneixements que s’hi 

ha adquirit. 



 

4.3.2. Horaris, distribució de grups i professorat  

 

ESO 

 

HORARIS 

 

Matí: d’1/4 de 9 del matí a ¾ d’1 del migdia 
(1r. i 2n.: classes, d’1/4 de 9 a ¼ d’11 i de ¾ d’11 a ¾ d’1 (esbarjo: d’1/4 a ¾  d’11)                                  

(3r. i 4t.: classes, d’1/4 de 9 a ¼ de 12 i de ¾ de 12 a ¾ d’1 (esbarjo: d’1/4 a ¾ de 12)        

         
Migdia:  servei de menjador, de ¾ d’1 a 3/4 de 3 

  activitat extraescolar, un dia a la setmana, de 2/4 de 2 a 2/4 de 3. 

  

Tarda:  de 3/4 de 3 a ¾ de 5 de la tarda 
            complementàries: tres dies a la setmana, de 3/4 de 5 a 2/4 de 6 

  activitats extraescolar, dies i horaris diferents 

 
La mitja hora d’esbarjo dels matins està expressament pensada perquè, en principi, els alumnes de 12-

14 anys no hagin de coincidir, al pati, amb els de 14-16. La realitat i els interessos dels uns i dels altres 

són molt diferents. 
 

Com es pot veure, fem classe totes les tardes. Pensem, efectivament, que  els nois i les noies d’aquestes 

edats han d’anar a l’escola matí i tarda. No ens sembla recomanble que s’estiguin la meitat del dia a 

casa. És per aquest mateix motiu que no ens hem plantejat fer horari intensiu.  
 

El darrer dia del primer i del tercer trimestres només treballem al matí, tal i com ens faculta el 

Departament d’Ensenyament. 
 

 

DISTRIBUCIÓ DE GRUPS 

 
Som una escola amb tres línies. Això vol dir 3 grups per a cada un dels quatre nivells d’ESO. En total, 

per tant, 12 grups, entre 330 i 360 alumnes, aproximadament, segons les lògiques diferències de 

matriculació de cada curs escolar.  
 

La distribució d’alumnes als tres grups de primer es fa segons uns criteris molt concrets. Els alumnes de 

l’Escola del Sol –una vintena més o menys llarga- es divideixen en tres subgrups mínimament 
homogenis (que ja ens vénen donats des de l’escola de Primària), de manera que un terç va a 1r.A, un 

terç, a 1r.B i l’últim terç, a 1r.C. Per col·locar la resta d’alumnes, es tenen en compte dos aspectes més: 

el centre de procedència (en principi, els d’una mateixa escola aniran al mateix grup) i el sexe (a fi que 

la relació nois-noies estigui suficientment equilibrada). 
 

Als cursos següents, aquests grups poden experimentar canvis o no. Depèn, en cada cas, de l’opinió del 

tutor, de si pot ser o no convenient, atesos les relacions que s’hagin establert dins del grup i el 
rendiment acadèmic dels alumnes. El més freqüent és que els grups es mantinguin bàsicament estables, 

però que, degut a les circumstàncies ja esmentades, hi hagi alguna variació. En tot cas, es tracta sempre 

de grups heterogenis, en el sentit que els alumnes no es distribueixen segons la seva capacitat ni segons 
el seu rendiment. Criteri que el Centre aplica sempre en qualsevol altre agrupament que hagi de fer-se. 

 

 

 
 

 

 



PROFESSORAT 
 

A l’ESO, hi treballen 34 professors, que formen un claustre significativament estable. Al llarg dels 

darrers 18 anys, per exemple, els canvis han estat mínims. Aquesta estabilitat facilita el coneixement 

que el professorat pot tenir del caràcter propi del Centre i del seu funcionament. 
 

D’aquests 34 professors, 13 hi fan horari complet (el 38 %) i, per tant, n’hi ha 21 que hi treballen només 

unes hores. D’aquests 21, però, 8 completen la jornada a Ramar 2 Batxillerat. És a dir que 21 dels 34 
professors (62 %) fan la jornada completa a la nostra escola. Al Claustre de l’ESO, hi ha 23 dones i 11 

homes (68 % i 32 %, respectivament). 

 
Sempre que es pot, els tutors de curs són professors amb horari complet a l’ESO, la qual cosa permet un 

contacte més sovintejat amb els alumnes. També en aquest aspecte es busca el màxim d’estabilitat 

possible, per la qual cosa, al final de curs, es canvia, com a màxim, un dels tres tutors de cada nivell, fet 

que assegura una certa continuïtat en els plantejaments del Pla Tutorial. I aquest canvi es fa, en tot cas, 
només quan sembla beneficiós i/o necessari. 

 

 

BATXILLERAT 

 

HORARIS 
 

Matí: d’1/4 de 9 del matí a 3/4 de 3 de la tarda 

(Classes d’1/4 de 9 a 1/4 de 12, esbarjo d’1/4 de 12 a 3/4 de 12, i classes de 3/4 de 12 a 3/4 de 3) 

Una hora complementària a 1r., d’1/4 de 9 a ¼ de 10 o de ¾ de 2 a ¾ de 3. 
 

Tarda: a primer, cada grup fa Educació física una tarda diferent, de 3/4 de 4 a 3/4 de 6. A segon, els 

grups de treball de recerca es reuneixen una hora setmanal amb el seu tutor. El dia i l’hora poden ser o 
la tarda de dilluns o la de dimecres, entre 3/4 de 4 i 3/4 de 7. 

 

Activitat extraescolar (Alemany), un dia a la setmana, de ¾ de 4 a ¼ de 6. 

 
Els alumnes de segon de Batxillerat de Ciències i tecnologia, de l’itinerari de Ciències, fan pràctiques 

de laboratori de la matèria de Biologia. Aquesta activitat es realitza una tarda del segon semestre del 

curs, i té una durada d’una hora i mitja. 
 

Fem  jornada  intensiva  per  facilitar  els  desplaçaments  i  les  activitats extraescolars, especialment 

dels alumnes de fora de la ciutat. Ja tenen, d’altra banda, una edat que els permet d’organitzar-se la 
jornada. 

 

Els alumnes poden sortir de l’Escola durant l’esbarjo, prèvia autorització dels pares. 

 
 

DISTRIBUCIÓ DE GRUPS 

 
Som una escola amb tres línies. Això vol dir 6 grups, en els quals es distribueixen els alumnes de cada 

una de les dues modalitats de Batxillerat. El total d’alumnes es manté al voltant de 200, 

aproximadament, atenent a  les lògiques diferències de matriculació de cada curs escolar. 
 

La distribució de l’alumnat es fa en funció de la quantitat d’alumnes matriculats en cada itinerari, 

normalment un grup de Ciències, un de Tecnologia i un de Ciències socials; els alumnes de l’itinerari 

d’Humanitats es reparteixen en un o més d’un d’aquests grups en funció del seu volum, de manera que 
el grup de Ciències, el de Tecnologia i/o el de Ciències socials incorporaran alumnes de l’itinerari 

d’Humanitats.  

 



PROFESSORAT 
 

Al Batxillerat, hi treballen 16 professors, que formen, com en el conjunt del Centre, un claustre molt 

estable 

 
D’aquests 16 professors, 3 hi fan horari complet (el 19 %) i, per tant, n’hi ha 13 que no hi treballen totes 

les hores. D’aquests 13, però, 9 completen la jornada a Ramar 2 ESO. És a dir que 12 dels 16 professors 

(75 %) fan la jornada completa a la nostra escola. Al Claustre de Batxillerat, hi ha 6 dones i 10 homes 
(el 47 % i el 53% respectivament). Per tant, al conjunt del Centre –ESO i Batxillerat-,  la relació és d’un 

58 % de dones i un 42 % d’homes.  

 
Sempre que es pot, es mantenen els mateixos tutors a primer i a segon, amb això es busca aconseguir un 

coneixement més precís de les particularitats de cada nivell i assegurar la continuïtat del Pla d’Acció 

Tutorial. Com a l’ESO, només es fan canvis quan sembla que poden ser beneficiosos i/o necessaris. 

 

 

4.3.3. Atenció a la diversitat 

 
ESO 

 

L’Escola té organitzades, a tota l’ESO,  sessions setmanals d’atenció a la diversitat, en un dia fix, a les 
matèries de Català, Castellà i Matemàtiques, amb un màxim de cinc alumnes, amb ganes de treballar, però 

amb dificultats d’aprenentatge. Les sessions d’atenció a la diversitat volen ser un ajut a aquests alumnes 

perquè, d’aquesta manera, puguin assolir els mínims exigibles. Els grups escollits poden experimentar 

variacions al final de cada trimestre. Els nois i noies desinteressats per la feina o amb problemes de disciplina 
es tracten a banda (vegeu el NOFC) i, per tant, no s’inclouen en aquestes sessions.  

 

  Català i Castellà: 1r. i 2n. 
A les classes d’atenció a la diversitat, es fa sempre expressió escrita o ortografia, les mateixes sub-

matèries que els seus companys treballen a l’aula en aquell moment. Han d’escriure els mateixos 

textos, però amb una exigència menor i, quant a l’ortografia, es pot fer una feina bastant a fons perquè 

s’estudia un tema menys cada trimestre. 
 

 Matemàtiques: 1r. i 2n. 

Es treballen els mateixos exercicis del grup-classe, però se’n fan menys i es seleccionen atenent a la 
seva dificultat. S’incideix, sobretot, en els enunciats i els problemes de competències bàsiques. 

 

Català i Castellà: 3r. i 4t. 
Es fa sempre expressió escrita o morfosintaxi. L’expressió escrita es treballa com a primer i segon. 

Hem escollit la morfosintaxi com a segona submatèria de les classes de diversitat, perquè és l’aspecte 

més complex de l’estudi de la llengua i pensem que els alumnes amb dificultats poden sentir-se més 

segurs i poden aprendre millor en un grup tan reduït. Naturalment, els seus companys, en aquell 
mateix moment, també fan expressió escrita o morfosintaxi. 

  

 Matemàtiques: 3r. i 4t. 
 Fem servir la mateixa metodologia que a primer i segon. 

 

El professor de diversitat, amb l’assessorament del professor titular de la matèria, escull i puntua els exercicis 
que fan els seus alumnes i, si és del cas, els prepara, poc abans d’acabar el trimestre, una prova específica. 

Dona les seves notes (expressió escrita, ortografia i morfosintaxi o, senzillament, matemàtiques) al professor 

titular, que les inclourà a l’hora de fer el càlcul per a la nota final de cada avaluació. 

 
Tanmateix, els alumnes amb greus dificultats d’aprenentatge, als quals aquestes classes de diversitat els 

resulten útils, però insuficients, poden sortir de l’aula unes hores, en què se’ls aplica un Pla Individualitzat 

(P.I.), adaptat a la problemàtica personal de cada un d’ells.  
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L’Escola disposa de programacions individualitzades de Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès i s’adapten 

les activitats i els sistemes d’avaluació de Ciències socials, Ciències de la naturalesa i Educació visual i 

plàstica. La resta de matèries, les fan com la resta de companys. Totes aquestes programacions s’inclouen al 

Projecte Curricular, document complementari ja esmentat abans. 
 

Naturalment, aquest és un criteri estàndard que és, per tant, el que apliquem més sovint. Però hi ha alumnes 

que requereixen, per la seva particularitat, una altra metodologia de treball. Quan es dona aquest cas, 
modifiquem les programacions anteriors en tot el que ens sembla necessari. En el cas que algun PI presenti 

alguna dificultat de tipus físic (mobilitat, problemes visuals o espacials...), se n’elaboren unes d’específiques.   

 

Atenent el DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 

educatiu inclusiu, l’Escola ha establert les següents directrius quant al tractament dels diferents PI: 

 

NESE  i  NEE 
 

Quan parlem de NESE (Necessitats educatives de suport específic) i de NEE (Necessitats educatives 

especials),  hem de visualitzar aquest esquema: 

 
NESE 

- NEE 

o Retard maduratiu 
o Alumnes amb deficiència visual 

o Alumnes amb deficiència motora 

o Alumnes amb deficiència auditiva 
o Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) 

o Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD) 

o Trastorn Greu de Conducta (TGC) 
o Trastorn Emocional Greu (TEG) 

- Altes capacitats 

- Trastorns de l’aprenentatge 

o Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) 

o Trastorn Greu del Llenguatge (TGL) 

o Trastorn d'Aprenentatge (TA) : lectura, escriptura... 
o Trastorn del Dèficit d'Atenció amb o sense hiperactivitat (TDA-H) 

- Condicionants familiars 

- Incorporació tardana 

 

Atenent als problemes d’aprenentatge, a la nostra escola considerem dos tipus diferents de P.I. Aquells en què 

es modifiquen els continguts -i que, per tant, requereixen d’una programació pròpia- i aquells altres que 

només incorporen canvis metodològics. En tots dos casos, s’hi han de preveure tants matisos com graus 

diversos de dificultat poden presentar els alumnes.  En aquest sentit, tot i que tant l’un com l’altre són 

oficialment P.I., nosaltres els anomenarem  respectivament P.I.  i  Adaptació metodològica 

 

Tots els P.I. (els de continguts i els metodològics) són responsabilitat dels corresponents tutors de curs, amb 

l’assessorament del Gabinet Psicopedagògic del Centre. El tutor ha de coordinar els diferents professors que 

intervinguin en l’elaboració de cada P.I. A més, l’Escola compta amb una altra persona, que s’encarrega 

d’unificar els sistemes de treball dels diversos P.I.    

 

 

 



P.I. (Pla individualitzat) 

 

En el cas dels P.I. de continguts, el treball de l’Escola parteix sempre d’un informe de l’EAP o d’una 

entitat equivalent.  

 

El P.I. de continguts s’ha d’incorporar a l’expedient de l’alumne i, al llarg de tots els cursos en què es faci, 

ha de constar als butlletins de notes, als documents d’avaluació oficials i al RALC. Aquest P.I. descriurà totes 

les modificacions que un alumne necessiti a les diferents matèries, encara que en algunes només es facin 

canvis metodològics. Fins i tot entra dins del possible que li calgui una adaptació de continguts o 

metodològica tan sols en algunes assignatues, perquè pot ser que n’hi hagi d’altres que pugui estudiar sense 

dificultats. No es parlarà, per tant, de PI d’una matèria en concret, sinó que l’alumne, en tot cas, tindrà un P.I. 

al qual  constaran totes i cadascuna de les modificacions i/o adaptacions a les diferents matèries. En qualsevol 

d’aquestes circumstàncies, tanmateix, aquests fets s’han de fer constar sempre a la documentació esmentada 

més amunt. L’Escola ha de tenir pensats i elaborats un tractament i una programació específics de cada 

matèria, que adaptarà, segons les circumstàncies, a cada P.I. 

 

Un cop l’Escola ha decidit d’aplicar un P.I. a un determinat alumne, cal informar-ne als pares. I seria bo anar-

ho fent al llarg de tot el procés, cercant la complicitat amb la família, la qual cosa, en principi, pot ajudar al 

seu desenvolupament. 

 

La revisió d’aquests P.I. s’ha de fer cada trimestre i, al final de curs, s’avalua la seva aplicació i es planteja el 

curs següent. 

 

 

Adaptació metodològica  

 

En el cas d’una Adaptació metodològica, el treball del Centre parteix d’una observació de les necessitats 

de l’alumne per part de l’escola o dels pares i, en últim terme, es pot basar en un informe de l’EAP o 

d’una entitat equivalent. Aquest informe pot no ser necessari per endegar una adaptació d’aquest tipus (però, 

si es creu convenient, pot demanar-se). En qualsevol cas, és l’Escola la que decideix una cosa o l’altra. 

Aquestes adaptacions metològiques, si tenen un pes substantiu, també s’incorporaran als diferents documents 

de què parla l’apartat anterior. 

 

Els alumnes amb algun tipus de trastorns d’aprenentatge (dislèxia, TDA-H o transtorns del llenguatge) poden 

necessitar un P.I. i/o una Adaptació metodològica. Naturalment, no tots els alumnes que tenen transtorns 

d’aprenentatge necessiten una adaptació metodològica i, d’altra banda, n’hi pot haver que no en tinguin i que 

sí que la necessitin. 

 

Per poc que sigui possible, un alumne d’aquestes característiques s’ha d’asseure en una de les primeres files 

de la classe, a fi de poder estar a prop del professor i, de tant en tant, al costat d’un bon alumne que el pugui 

ajudar en cas que ho necessiti. 

 

Se l’inclourà als grups reduïts d’atenció a la diversitat –cinc persones- de tres de les matèries troncals, Català, 

Castellà i Matemàtiques, una hora setmanal per a cada una. El tutor i el professor de la matèria decidiran a 

quantes d’aquestes  tres classes ha d’assistir l’alumne i a quants dels tres trimestres. 

 



Si bé, a l’hora de fer les proves, és convenient que tots els alumnes disposin del temps que els calgui, als casos 

de TDA-(H) o dislèxia, se’ls ha de concedir, obligatòriament i com a mínim, un quart d’hora més del que 

estigui en principi estipulat. També cal aclarir-los els enunciats individualment, si els pregunten. 

 

A banda d’aquestes qüestions, els seus exercicis, els seus treballs i les seves proves, se’ls avaluaran com a la 

resta dels seus companys. 

 

Cal comentar tot això als pares a l’inici del curs perquè coneguin quin és l’estat de la qüestió. També cal 

convocar una tutoria cada trimestre per poder-los tenir informats de tot i a l’hora. 

 

La revisió i avaluació d’aquestes adaptacions metodològiques serà anual i es farà, tot seguit, el plantejament 

per al proper curs. 

 

Al segon annex hi consta el marc legal dels Plans individuals i NESE 
 

Si bé és el professorat qui elabora totes aquestes programacions, l’Escola compta amb una persona 

responsable dels P.I. d’ESO. 

 

 

BATXILLERAT 

 

A Batxillerat, s’elaboren Plans Individualitzats per donar resposta de manera personalitzada a l’alumnat que 

presenta necessitats educatives específiques o que es troba en situacions singulars. 

 
Es fan Plans individualitzats a aquells alumnes que tenen trastorns d’aprenentatge derivats de Trastorns per 

Dèficit d’Atenció (TDA), de dislèxies o d’altres malalties; a l’alumnat nouvingut que ha d’adquirir els 

coneixements bàsics de llengua catalana, o als alumnes que, per problemes físics o malalties, no poden 

realitzar la part  de pràctica esportiva de la matèria d’Educació física. Aquests alumnes s’avaluen a partir de 
treballs teòrics. 

 

Pel que fa als alumnes que compaginen l’ESO o el Batxillerat amb els estudis de música o dansa, o que tenen 
una dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport, s’aplica el reconeixement 

d’hores lectives o les convalidacions previstes pel Departament d’Ensenyament. 

 

 

4.3.4. L’avaluació: sistema avaluatiu escolar i competències bàsiques 

 

4.3.4.1. Sistema avaluatiu escolar 
 

ESO 

 

A l’ESO, s’aplica l’avaluació contínua, la qual cosa vol dir que, per obtenir les diferents notes de cada 

avaluació, es tenen en compte, amb percentatges diferents, segons s’explica més endavant: les proves 

parcials i globals*, els exercicis fets a classe, els qüestionaris de treball, els diferents textos que es 

generin, els treballs en grup, els deures*... i l’actitud de l’alumne, que s’avalua també segons uns 
criteris raonablement objectius. 

 

* Tant en un cas com en l’altre, vam dedicar tot un curs escolar a distribuir raonablement les proves i 
els deures, la quantitat dels quals també s’ha reduït.  

 

La nota final de curs de cada matèria es dona el mes de juny. Si l’alumne no l’aprova haurà de 
presentar-se a l’avaluació extraordinària, en què haurà de fer una prova (70 % de la nota final) i 

presentar uns treballs que se li hauran donat abans (el 30 % restant). Si, malgrat tot, li queda pendent 



alguna matèria, s’haurà de presentar, el curs següent, a l’avaluació de recuperació del mes de gener que 
consta, també, d’una prova i uns treballs. En qualsevol cas, si a l’avaluació extraordinària o a la de 

gener, aprova el control però no els treballs –o al revés-, només s’haurà de presentar, a la propera 

convocatòria, del que li quedi pendent. 

 
En cas que no s’aprovin, les matèries optatives, els treballs de síntesi i els projectes de recerca no es 

recuperen. 

 
Un alumne promociona de curs si aprova totes les matèries o si, després de l’avaluació final, només n’hi 

queden una o dues de pendents. Podrà graduar-se, a final de quart, segons el mateix criteri, sempre i 

quan les dues matèries que no hagi aprovat no siguin Llengua Catalana, Llengua Castellana o 
Matemàtiques. Però, en tot cas, el Claustre de professors pot prendre, en qualsevol situació, la decisió 

que cregui més adequada per a l’alumne. 

 

Cada departament estableix el seu propi sistema d’avaluació, que es comunica als alumnes al 
començament de curs. Es divideix en Conceptes i procediments, d’una banda, i Actitud, de l’altra. Al 

primer correspon, aproximadament, el 80 % de la nota final. Al segon, també aproximadament, el 20 % 

restant. 
 

 

DEPARTAMENT  DE  LLENGÜES 
 

Conceptes i procediments  

 

Català i Castellà (1r. i 2n.) 
 

Es tenen en compte, al llarg d’una avaluació, amb el mateix pes específic:  

 
- Una nota d’expressió oral (lectures, comentari dels exercicis, exposicions...) 

 

- Una nota d’expressió escrita (la mitjana de totes les redaccions que s’hagin fet).  

 
- Una nota de lèxic (una prova parcial o, si s’escau, la part corresponent de lèxic de la prova global). 

 

- Una nota de morfosintaxi (la prova de verbs –un terç del total- i una prova parcial o, si s’escau, la part 
corresponent de morfosintaxi de la prova global) 

 

- Una nota d’ortografia (la mitjana dels tres dictats –un terç del total-, una prova parcial o, si s’escau, la 
part corresponent d’ortografia de la prova global) 

 

- Una nota de literatura (examen o qüestionari de la lectura del llibre). No hi ha nota de literatura a la 

primera avaluació de 1r. 
 

NOTA.- A 1r., només hi ha una prova global (a la segona avaluació). A 2n., n’hi ha dues (a la segona i 

a la tercera avaluacions). Aquestes notes comptaran el doble a l’hora de fer les mitjanes. 
 

 

Català i Castellà (3r. i 4t.) 
 

Es tenen en compte, al llarg d’una avaluació, també amb el mateix percentatge:  

 

-Una nota d’expressió oral (lectures, comentari de textos, exposicions...) 
 

- Una nota que és la mitjana de les proves de lèxic i d’ortografia (una de parcial de cada submatèria o, si 

s’escau, les parts corresponents de la prova global), en el cas del Català, i una nota de la prova de lèxic 



i una altra de la d’ortografia (dues proves parcials o, si s’escau, la part corresponent de lèxic i 
d’ortografia de la prova global), en el cas del Castellà. 

 

- Una altra nota d’ortografia, que és la mitjana dels tres dictats, el 50 % de la submatèria. 

 
- Una nota d’expressió escrita (la mitjana de totes les redaccions que s’hagin fet). 

 

- Una nota de morfosintaxi (la prova de verbs –un terç del total- i una prova parcial o, si s’escau, la part 
corresponent de morfosintaxi de la prova global). 

 

- Una primera nota de literatura (una prova parcial o, si s’escau, la part corresponent de literatura de la 
prova global).  

 

- Una segona nota de literatura (examen o qüestionari de la lectura del llibre). 

 
- Una tercera nota de literatura (exercicis fets a classe i/o a casa).  

 

- Una nota de comentari de text (la de la prova global). 
 

NOTA.- No hi ha prova de comentari de text a la primera avaluació. A 3r., tampoc no n’hi ha a la 

segona. Les notes de les proves globals comptaran el doble a l’hora de fer les mitjanes.  
 

 

Llatí 

 
Són tres els aspectes que s’avaluen a cada avaluació, i sempre són els mateixos: 

 

- La nota mitjana de les dues proves de Cultura i Civilització (40 %). 
 

- La nota mitjana de les dues proves de Llengua (40 %). 

 

- La nota de la llibreta. Ha d’estar completa i ben presentada (20 %).  
 

 

Actitud 

 

Es donen per descomptats el bon comportament i l’atenció a classe, l’interès per la matèria, el respecte 

al professor, als companys i al material de treball i, en general, el correcte compliment de les normes 
establertes. Per tant, el que s’avalua és el següent: 

 

- La nota d’actitud parteix de la de conceptes i procediments, però si s’han presentat tots els exercicis, 

treballs i deures especialment ben fets –i, naturalment, sense cap falta de deures ni de puntualitat-, es 
pot millorar la  nota. En tot cas, aquesta millora significarà, com a màxim, el pas d’una franja a una 

altra: de 5 a 6, de 6 a 7,  de 7 a 8, de 8 a 9, o de 9 a 10. Excepcionalment, si la nota de conceptes i 

procediments és 4, la d’actitud pot arribar fins a 6. Tret d’aquest darrer cas, les notes d’actitud i de 
conceptes i procediments coincidiran quan l’alumne hagi fet 1 o 2 faltes de deures i/o de puntualitat.  

 

- Tres faltes de deures en una mateixa avaluació pressuposen 1 punt menys a la nota d’actitud. A partir 
de la tercera falta, s’anirà baixant un altre punt per cada falta que es faci. 

 

- S’aplica la mateixa normativa amb les faltes de puntualitat. 

 
- Si, en acabar l’avaluació, l’alumne no ha presentat el carpesano de treball, suspèn la nota d’actitud i 

també la global. Si no es presenta el dia establert o no està del tot complet, es baixa 1 punt la nota i es 

comptabilitza com una falta de deures més. 



DEPARTAMENT  DE  CIÈNCIES 
 

Conceptes i procediments 

 

Matemàtiques 
 

La nota de l’avaluació s’obté de la manera següent: 

 
- 20 % exercicis que s’han de lliurar. 

- 20 % controls amb apunts 

- 30 % controls parcials 
- 30 % examen global * 

 

La presentació del carpesano de treball, complet, és obligatòria per tal de poder superar la matèria. 

 
(*) Es fa un examen global al gener i un altre al maig, que comptaran per a la segona i tercera 

avaluacions, respectivament. Com que a la primera avaluació no hi ha examen global, els controls 

parcials tenen un pes del 60 % a la nota final. 
 

 

Sistema de puntuació de l’expressió escrita a les Matemàtiques 
 

L’objectiu principal del Departament és que els alumnes sàpiguen explicar la solució dels problemes 

que se’ls plantegen i les conclusions a les quals arriben, a partir d’un gràfic o una imatge relacionada 

amb les matemàtiques, utilitzant el vocabulari propi de la matèria. En aquest sentit, es mirarà que la 
seva exposició: 

 

• Sigui coherent. 

• Mantingui una estructura a la qual es destaquin, primer, els aspectes més rellevants i, després, els 

secundaris. 

• Sigui la correcta quant a la construcció de les frases i que el lèxic sigui l’apropiat a cada curs i 
edat. 

• S’utilitzi l’ortografia de manera adequada. No és intenció del Departament aplicar una política 

sancionadora que pugui perjudicar excessivament la nota final de l’exposició, però sí que 

s’aplicarà el següent criteri: 
 

 

CONTROLS: 

• A tots els cursos d’ESO, si es fa entre 5 i 10 faltes, es restaran 0’5 punts de la nota final. 

Amb més de 10 faltes, es restarà 1 punt de la nota final. 

• Amb menys de 5 faltes, no hi haurà cap sanció. 

• Es recomanarà sempre als alumnes que repassin el control abans de lliurar-lo  al 
professor. 

 

TREBALLS: 

• Caldrà tenir molta cura a l’hora d’escriure’ls: si un treball té més de 10 de faltes 
d’ortografia, haurà de ser repetit, i s’hi hauran de corregir les faltes. En aquest cas,  es 

restarà  1 punt de la nota final. 

• La sintaxi i el lèxic també hauran de ser els adequats: hi ha conceptes estudiats en el tema 

que hauran d’aparèixer al treball que facin els alumnes. Les errades importants se 

sancionaran restant 0’25 punts.  
 

 

 



Ciències de la naturalesa (1r. i 2n.) 
 

- El 60 % de la nota prové de la nota dels controls (la mitjana dels controls que s’hagin fet al llarg de 

l’avaluació). 
 

- El 20 % prové de la nota de les pràctiques (també la seva mitjana). 
 

- El 10 %, de la nota dels exercicis puntuats que es presenten al llarg de l’avaluació. 
 

- L’altre 10 % és la nota del treball (mitjana entre el treball escrit i l’exposició oral). Si al llarg d’una 

avaluació no es fa cap treball, llavors els controls tenen un pes del 70 % en comptes del 60 %. 
 

 

Física i Química i Biologia i Geologia (una sola matèria, a 3r.) 
 

Física i Química: el 70 % de la nota prové de la nota dels controls, un per a cada unitat que s’hagi fet al 

llarg de l’avaluació; el 20 %, de la nota dels exercicis puntuats que es presenten durant l’avaluació, i 

l’altre 10 %, de la pràctica de química realitzada. 
 

Biologia i Geologia: el 70 % de la nota prové de la nota dels controls, un per a cada unitat que s’hagi fet 
al llarg de l’avaluació, i l’altre 30%, de les 3 o 4 pràctiques de biologia realitzades. 

 

 
Física i Química i Biologia i Geologia (dues matèries, a 4t.) 

 

Física: el 60 % de la nota prové de la nota dels controls, un per a cada unitat que s’hagi fet al llarg de 

l’avaluació; el 20 %, de la nota dels exercicis puntuats que es presenten durant l’avaluació (fets a classe 
o a casa, segons convingui), i l’altre 20 %, de la mitjana dels 4 exercicis de formulació inorgànica (que 

es fan entre setembre i febrer). A les avaluacions 1a. i 3a., sense formulació inorgànica, els dos primers 

conceptes signifiquen el 60 % i el 40 %. 
 

Química: el 70 % de la nota prové de la nota dels controls, un per a cada unitat que s’hagi fet al llarg de 
l’avaluació, i l’altre 30 %, de la nota dels exercicis puntuats que es presenten durant l’avaluació (fets a 

classe o a casa, segons convingui). 
 

Biologia i Geologia: el 70 % de la nota prové de la nota dels controls (la mitjana dels que s’hagin fet al 

llarg de l’avaluació), el 15 %, de la nota dels exercicis puntuats que es presenten durant l’avaluació (fets 

a classe o a casa, segons convingui), i el 15 % restant, de la nota del treball (mitjana entre el treball 
escrit i l’exposició oral). 

 

 
Sistema de puntuació de l’expressió escrita a les Ciències de la naturalesa 

 

L’objectiu principal del Departament és que els alumnes sàpiguen explicar fenòmens naturals, teories o 
experiències científiques, utilitzant el vocabulari propi de la matèria. En aquest sentit, es mirarà que la 

seva exposició tingui les mateixes característiques que les esmentades a l’apartat corresponent a 

l’expressió escrita a les matemàtiques. 
 

Els criteris que s’aplicaran seran els següents: 
 

CONTROLS: 

• A tots els cursos d’ESO, si es fa entre 10 i 20 faltes, es restaran 0’5 punts de la nota final. 

Amb més de 20 faltes, es restarà 1 punt de la nota final. 

• Amb menys de 10 faltes, no hi haurà cap sanció. 

• Es recomanarà sempre als alumnes que repassin el control abans de lliurar-lo  al 
professor. 

 



TREBALLS: 
S’aplicarà el mateix sistema de puntuació que a les Matemàtiques. 

 

 

Tecnologies (1r., 2n. i 3r.) 
 

El sistema de puntuació als tres cursos és el mateix. Només canvien els tants per cent, que són (sobre el 

80 % corresponent a conceptes i procediments): 
 

- A primer: exàmens (50 %), exercicis (10 %), projecte tecnològic (10 %) i apunts de classe (10 %). 

 
- A segon: examen d’escales (20 %) i làmines (60 %). 

 

- I a tercer: exàmens (50 %), construcció del circuit elèctric (20 %) i apunts de classe (10 %). 

 
 

Tecnologies (4t.) 

 
També sobre el 80 % corresponent a conceptes i procediments. 

 

- Dos controls de les dues unitats de cada avaluació (50 %). 
 

- Dues notes d’activitats individuals, amb l’ajut del llibre de text (15 %). 

 

- Dues notes del dossier / llibreta, una nota per unitat (15 %). 
 

 

Informàtica (4t.) 
 

Es tenen en compte, al llarg d’una avaluació (sobre el 80 % corresponent a conceptes i procediments): 

 

- La nota mitjana de les pràctiques que es fan, entre 6 i 10 a cada avaluació  (50 %). 
 

- La nota dels apunts de classe (10 %). 

 
- La nota del control pràctic del tema que es treballa, incloent-hi l’ECDL (20%). 

 

 
Emprenedoria (Matèria optativa de 3r.) 

 

També sobre el 80 % corresponent a conceptes i procediments: 

 
Exposició oral individual (10 %) 

 

Dues proves (10 %: 5 % la primera i 5 % la segona) 
 

Currículum vitae (10 %) 

 
Dos dossiers (10 %: 5 % el primer i 5 % el segon) 

 

Projecte fet en grup: una exposició oral i un treball escrit (40 %) 

 

 

 

 



Actitud 
 

El bon comportament i l’atenció a classe, l’interès per la matèria, el respecte al professor, als companys 

i al material de treball i, en general, el correcte compliment de les normes establertes vénen a significar, 

aproximadament, un 33% de la nota. El 66% restant es valora de la manera següent: 
 

33% 

 
- Tres faltes, en una mateixa avaluació, dels deures que es corregeixen a la classe col·lectivament  

pressuposen 1 punt menys a la nota d’actitud. A partir de la tercera falta, s’anirà baixant un altre punt 

per cada falta que es faci. 
 

- S’aplica la mateixa normativa amb les faltes de puntualitat. 

 

- Una sola falta dels deures que el professor corregeix individualment pressuposa 1 punt menys a la 
nota d’actitud. A partir de la primera falta, s’anirà baixant un altre punt per cada falta que es faci. 

 

 
33% 

 

- La correcta presentació del carpesano, de la llibreta i/o dels apunts. Si no es presenta el dia establert 
es suspèn l’actitud. I aquest fet pot comportar suspendre també la nota global. 

 

La nota de què es parteix és, en principi, la de conceptes i procediments (si un alumne té un Bé de 

conceptes i procediments, té també, d’entrada, un Bé d’actitud, però si ha presentat tots els exercicis, 
treballs i deures especialment ben fets –i, naturalment, sense cap falta de deures ni de puntualitat-, pot 

veure millorada la seva nota). En tot cas, aquesta millora significarà, com a màxim, el pas d’una franja a 

una altra: de Notable a Excel·lent, de Bé a Notable o de Suficient a Bé. Excepcionalment, si la nota de 
conceptes i procediments és un Insuficient, la d’actitud pot arribar fins al Bé. 

 

 

DEPARTAMENT  DE  LLENGÜES  ESTRANGERES 

Conceptes i procediments 

 

Anglès 

 

Continguts→50% 

• 2 proves de les unitats treballades 
 

Procediments pràctics→ 50% 

• activitats i proves d’expressió escrita, expressió oral, comprensió lectora i auditiva. 

• dues expressions escrites 

• un projecte en grup 

• 2-3 activitats d’expressió oral 

• prova global semblant a les de competències bàsiques 

 
Prova de la  
primera 
unitat 

Prova de la 
segona i de la 
tercera unitats 

Prova semblant  
a les de 
competències 
bàsiques 

Expressió 
escrita 1 

Expressió 
escrita 2 

Projecte Expressió oral 

20% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 

 
 

 



Alemany (4t.) 
 

Es tenen en compte, al llarg d’una avaluació (sobre el 80 % corresponent a conceptes i procediments): 

 

Exercicis puntuables, fets a classe o a casa. A la primera avaluació, es fa un exercici, a la segona, dos i, 
a la tercera, tres. A les dues primeres avaluacions, és un 30 % de la nota. A la tercera, un 15 %. 

 

Una prova a la primera avaluació i dues a la segona i a la tercera. Un 50 % de la nota. 
 

Dues petites proves de verbs, a la tercera avaluació. El 15 % restant de la nota. 

 

 

Actitud 

 

Es donen per descomptats el bon comportament i l’atenció a classe, l’interès per la matèria, el respecte 
al professor, als companys i al material de treball i, en general, el correcte compliment de les normes 

establertes. Per tant, el que s’avalua és el següent: 
 

- 25 % de la nota: presentació del workbook o del llibre d’exercicis (ha d’estar complet i corregit). A 3r. 

i a 4t., si els alumnes hi fan exercicis extres, la nota pot pujar fins a Notable o Excel·lent, sempre i quan 
no hi hagi cap problema a la resta de les qüestions relacionades amb l’actitud. 
 

- Un altre 25 %: presentació de la llibreta (ha d’estar completada). A 3r. i a 4t., si els alumnes recopilen 

moltes paraules de vocabulari, la nota pot pujar fins a Notable o Excel·lent, sempre i quan no hi hagi 

cap problema a la resta de les qüestions relacionades amb l’actitud. 
 

- Un altre 25 %: la resta de deures (tres faltes d’aquests deures en una mateixa avaluació pressuposen 1 

punt menys a la nota d’actitud. A partir de la tercera falta, s’anirà baixant un altre punt per cada falta 
que es faci). 
 

- Un altre 25 %: la participació  (valoració subjectiva, tret de a l’Anglès de 4t., on els alumnes han de 

participar a la correcció dels exercicis. Aquesta correcció es puntua). 

 
Tres faltes de puntualitat  en una mateixa avaluació pressuposen 1 punt menys a la nota d’actitud. A 

partir de la tercera falta, s’anirà baixant un altre punt per cada falta que es faci. 
  

- La nota d’actitud parteix de la de conceptes i procediments, però si s’han presentat tots els exercicis, 

treballs i deures especialment ben fets –i, naturalment, sense cap falta de deures ni de puntualitat-, es 

pot millorar la  nota. En tot cas, aquesta millora significarà, com a màxim, el pas d’una franja a una 
altra: de Notable a Excel·lent, de Bé a Notable o de Suficient a Bé. Excepcionalment, si la nota de 

conceptes i procediments és un Insuficient, la d’actitud pot arribar fins al Bé. Tret d’aquest darrer cas, 

les notes d’actitud i de conceptes i procediments coincidiran quan l’alumne hagi fet 1/2 faltes de deures 
i/o de puntualitat.  

 

 

DEPARTAMENT  D’HUMANITATS 

Conceptes i procediments 

 

Ciències socials (1r.) 

 

- Nota mitjana dels controls parcials, un de cada tema (i també controls de mapes a la tercera 
avaluació), i pràctics, si s’escau (70%). 
 

- Treballs que es puguin fer de les sortides (Museu Romà de Badalona, per exemple). La nota es 

comptarà a l’avaluació en què es faci la sortida (10% del percentatge de la llibreta). 

 



- Llibreta: revisió al final de cada avaluació (30%). 
Ciències socials (2n.) 

 

- Nota mitjana entre els controls teòrics que es fan a l’avaluació (1 per cada tema: 70 %). 

  
- Nota mitjana de les pràctiques que es fan al llarg de l’avaluació (20 %).  

 

- Treballs que es puguin fer de les sortides (conjunt Monumental de Terrassa, per exemple). En aquest 
darrer cas, la nota es comptarà a l’avaluació en què es fa la sortida i tindrà el mateix valor que un 

control teòric . 

 
- Presentació obligatòria de la llibreta completa  per tal de poder superar la matèria (10%). 

 

 

Ciències socials (3r.) 
 

- Nota mitjana entre els dos controls teòrics que es fan a l’avaluació (cada dos temes). I treballs que es 

puguin fer al llarg del curs (per exemple, la comparació entre les economies catalana i espanyola a la 3ª. 
avaluació, que  tindrà el mateix valor que un control teòric): 60% 

 

- Nota mitjana dels controls de mapes que es fan al llarg de l’avaluació (entre quatre i sis mapes). 
Aquesta nota farà mitjana amb la dels dos controls teòrics (30%) 

 

- Presentació obligatòria de la llibreta completa  per tal de poder superar la matèria. (10%). 

 
 

Ciències socials (4t.) 

 
- Nota dels dos controls teòrics que es fan a l’avaluació (cada dos temes).  

 

- Nota mitjana de les dues pràctiques que es fan al llarg de l’avaluació.  

 
La nota final de l’avaluació es calcularà fent la mitjana entre els dos controls teòrics i la mitjana de les 

dues pràctiques. 

 
La presentació de la llibreta completa és obligatòria per tal de superar la matèria. 

 

 
Cultura i valors ètics 

 

- Nota mitjana del dos controls que es fan al llarg de l’avaluació (un de teòric i un de pràctic, a 1r. i a 

2n., i dos de teòrics, a 3r. i 4t.): 60 % 
 

- Dossier, que inclou resums, activitats i petites feines de recerca: nota al final de cada tema: 40% 

 
Música (1r.) 

 

- Nota mitjana dels 2 controls parcials (70%) 
 

- Treballs d’ampliació dels temes treballats. La nota es comptarà a l’avaluació en què es facin i serà un 

20% del total. A cada avaluació es farà un treball o unes activitats de les sortides que es puguin fer 

(Palau de la Música, Museu de la Música...). 
 

- Llibreta: revisió al final de cada tema (10% del total). 

 



 
Música (3r.) 

 

- Nota mitjana entre els dos controls que es fan a l’avaluació (un per tema) i la prova puntuada de 

biografies de compositors (60% de la nota global). 
 

- La presentació dels dossiers al final de cada tema (20% de la nota global). 

 
- Treballs sobre les biografies dels compositors més importants de cada tema (20% de la nota global). 

 

 
Educació Visual i Plàstica (1r. , 2n. i 4t.) 

 

La nota d’avaluació s’obté de la manera següent: 

 
- 70% de procediments, on es té en compte: 

• La nota mitjana de totes les làmines i treballs de l’avaluació. 

 

- 30% de conceptes, on es té en compte: 

• La nota mitjana del control (un control per avaluació) i de la nota del dossier de plàstica 
elaborat amb apunts, treballs i exercicis (es revisarà en cada avaluació i s’ha de lliurar complet 

a final de curs). 

 
 

Filosofia 

 

Són tres els aspectes que s’avaluen a cada avaluació, i sempre són els mateixos: 
 

- La nota mitjana de les dues proves escrites (40 %). 

 
- La nota mitjana dels dos comentaris de text (40 %). 

 

- La nota dels dossiers. Han d’estar complets i ben presentats (20 %).  

 
 

Educació Física (1r. i 2n.) 

 
La nota d’avaluació s’obté de la manera següent (en aquests nivells, l’actitud és el 30 % restant): 

 

- Nota mitjana dels controls pràctics i dels tests físics dels temes tractats en cada avaluació. (70%) 
 

 

Educació Física (3r. i 4t.) 

 
La nota d’avaluació s’obté de la manera següent (sobre el 80 % corresponent a conceptes i 

procediments): 

 
- Nota mitjana dels controls pràctics dels temes tractats en cada avaluació i dels tests físics fets durant 

l’avaluació.  (50%) 

 
- Nota del control teòric que es fa a cada avaluació (30%) 

 

 

 
 



 
Civilització i cultura grecoromana (Matèria optativa de 3r.) 

 

-Nota mitjana dels controls parcials i un treball. Dos controls teòrics a partir dels apunts i un treball 

sobre l’art grecoromà (70 %) 
 

-Revisió de la llibreta al final de la matèria. Hi ha d’haver tots els apunts aportats pel professor i les 

corresponents activitats (30 %) 
 

 

Sistema de puntuació d’expressió escrita al Departament d’Humanitats 
 

S’aplica el mateix sistema que el d’expressió escrita per a les Ciències de la naturalesa. 

 

 

Actitud 

 

Es donen per descomptats el bon comportament i l’atenció a classe, l’interès per la matèria, el respecte 
al professor, als companys i al material de treball i, en general, el correcte compliment de les normes 

establertes. Tanmateix, es puja 1 punt la nota als alumnes més positivament participatius (als debats, a 

les discussions, a l’hora de defensar uns determinats arguments...) a Ciències Socials i  a Cultura i 
valors ètics, matèries que valoren molt especialment aquest aspecte del capteniment de l’alumne. A 

banda d’això, el que s’avalua és el següent: 

 

 - El lliurament de la llibreta o del dossier. Si no es presenta el dia establert es suspèn l’actitud. I aquest 
fet pot comportar suspendre també la nota global. 

 

- Tres faltes de deures en una mateixa avaluació pressuposen 1 punt menys a la nota d’actitud. A partir 
de la tercera falta, s’anirà baixant un altre punt per cada falta que es faci. Al cas d’Educació Visual i 

Plàstica, l’alumne ha de portar indispensablement a classe el material de treball (escaire, cartabó, 

compàs, estilògrafs, llapis, làmines...), que és del tot necessari per poder desenvolupar correctament 

aquesta matèria. Si no es porta, es comptabilitzarà com una falta de deures més. 
 

- S’aplica la mateixa normativa amb les faltes de puntualitat. 

 
La nota de què es parteix és, en principi, la de conceptes i procediments (si un alumne té un 6 de 

conceptes i procediments, té també, d’entrada, un 6 d’actitud, però si ha presentat tots els exercicis, 

treballs i deures especialment ben fets –i, naturalment, sense cap falta de deures ni de puntualitat-, pot 
veure millorada la seva nota). També se la pot veure millorada si té un molt bon nivell de participació, a 

les matèries esmentades al primer punt, o bé si fa voluntàriament algun treball o alguna làmina a 

·Educació Visual i Plàstica. En tot cas, aquesta millora significarà, com a màxim, el pas d’una franja a 

una altra: de Notable a Excel·lent, de Bé a Notable o de Suficient a Bé. Excepcionalment, si la nota de 
conceptes i procediments és un Insuficient, la d’actitud pot arribar fins al Bé. 

 

 
Educació Física (amb una valoració diferent) 

 

Es donen per descomptats el bon comportament i l’atenció a classe, l’interès per la matèria, el respecte 
al professor, als companys i al material de treball i, en general, el correcte compliment de les normes 

establertes. S’hi inclouen el desplaçament des del Centre a la instal·lació on es realitzen les pràctiques i 

l’hàbit de dutxar-se en acabar l’activitat. El que s’avalua és el següent: 

 
- Tres faltes de deures en una mateixa avaluació pressuposen 1 punt menys a la nota d’actitud. A partir 

de la tercera falta, s’anirà baixant un altre punt per cada falta que es faci. En cas que l’alumne no porti 

el xandall de l’Escola, es comptabilitzarà com una falta de deures més. 



 
- S’aplica la mateixa normativa amb les faltes de puntualitat. 

 

La nota de què es parteix és, en principi, la de conceptes i procediments (si un alumne té un 6 de 

conceptes i procediments, té també, d’entrada, un 6 d’actitud, però si ha complert molt bé amb totes les 
normes establertes i no té cap falta injustificada d’assistència o de puntualitat, pot veure millorada la 

seva nota).  

 
Excepcionalment, la nota d’actitud té un valor del 30 % del total a 1r. i a 2n. d’ESO. 

 

Proves d’exploració 
 

Es passen unes proves d’exploració inicial (de Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès) als alumnes de 

1r. d’ESO per poder tenir una certa orientació sobre els seus diferents nivells de coneixement. Els 

alumnes que provenen de l’Escola del Sol també han de fer aquestes proves, a fi de tractar-los igual que 
a la resta, però, de fet, ja coneixem el seu nivell per les reunions que es fan, a començament de curs, 

entre els respectius responsables dels dos centres. 

 
Matèries optatives 

 

Cada matèria optativa –de primer a tercer- té, com és lògic, els seus sistemes d’avaluació (Conceptes i 
procediments i Actitud), que intenten ser coherents amb els que s’apliquen a les matèries comunes. N’hi 

ha un de concret per a totes aquelles matèries optatives que no tenen una relació directa amb cap 

matèria comuna. És el cas de: A trip to New York, Civilització i Cultura Grecoromanes, Emprenedoria, 

Mou-te per un món millor i Pintar la Història. Hem anotat els criteris d’avaluació de les dues 
prescriptives: Civilització i cultura grecoromanes i Emprenedoria. Quant a la resta, com que poden 

canviar d’un curs a un altre, no anotem aquí els seus sistemes d’avaluació, que estaríem obligats a 

revisar en aquest PEC any rere any. De tota manera, consten al Projecte Curricular del Centre. 
 

 

BATXILLERAT 

 

Cada departament estableix el seu propi sistema d’avaluació. Tot i així es parteix d’uns criteris generals 

comuns a tots els departaments: 

 
Es fa una preavaluació durant la primera avaluació, tres avaluacions al llarg del curs, coincidint amb 

l’acabament de cada una, una avaluació final i una avaluació extraordinària. 

 
Les proves extraordinàries són un procediment per a la recuperació de les matèries no superades 

mitjançant l’avaluació contínua. Les de primer es fan els primers dies del mes de setembre i les de 

segon al mes de juny. La qualificació final de les matèries superades mitjançant aquestes proves serà la 

que fixi cada departament. 
 

Per a aquells alumnes de segon que no hagin superat una o dues matèries de primer es preveuen proves 

de recuperació en les dates que fixi el Claustre (normalment al desembre i a l’abril), que els seran 
comunicades amb temps suficient. Si un alumne aprova la matèria pendent a la convocatòria de 

desembre, no haurà de presentar-se a la convocatòria d’abril. 

 
 

DEPARTAMENT DE LLETRES 

Tenint en compte l’avaluació formativa i sumativa, al llarg de les tres avaluacions es valoraran les 

activitats i els exercicis que es realitzin a classe o a casa, destinats a facilitar a l’alumnat l’assoliment 

dels continguts i la metodologia corresponents al temari de cada matèria. A més, es faran, com a mínim, 

dues proves avaluatives. 



 
La nota mitjana de cada avaluació, així com la de l’avaluació final, s’arrodoniran per excés o per 

defecte, segons que el decimal sigui superior o inferior a 5.  

 

Els alumnes que ho sol•licitin podran optar a millorar la nota global de la matèria per mitjà d’una prova 
final que avaluarà la maduresa assolida al llarg del curs; per poder fer aquesta prova, caldrà que en 

parlin primer amb el professor i siguin conscients que, en presentar-s’hi, renuncien a la nota mitjana de 

curs. 
 

 

Llengua catalana i Literatura I i II 
 

Al llarg de les tres avaluacions, es valoraran diferents activitats orals i escrites, que tindran un pes 

d’aproximadament el 30%. A més, es faran, com a mínim, dues proves avaluatives. 

  
Tant a les proves globals com als treballs, es valorarà la correcció expressiva en general i la lingüística 

en particular. De fet, pel que fa a la correcció dels textos escrits, s’aplicaran els següents criteris: es 

descomptarà 0’1 punts per cada errada, sigui ortogràfica, de sintaxi, morfològica o de lèxic. Les errades 
repetides també descomptaran. 

 

Les avaluacions pendents de la matèria de Llengua Catalana i Literatura, pel seu caràcter acumulatiu, 
es poden recuperar, en primera instància, per mitjana de curs. En cas que la mitjana de les tres 

avaluacions no arribi a la qualificació mínima de 5, es farà una prova específica de l’avaluació no 

superada (en cas que en sigui només una), o bé una prova general dels continguts i els procediments 

bàsics de tot el curs (en cas que en siguin dues o totes tres). 
 

 

Llengua castellana i Literatura I i II i Literatura Castellana 
 

Es faran dues proves per avaluació. La primera serà una prova parcial referida als continguts  impartits 

fins al  moment, i amb un valor aproximat, en el conjunt de la nota de l’avaluació, del 30%. La segona 

es farà al final de l’avaluació i inclourà tota la varietat d’aspectes que s’hi hagin tractat. El seu valor 
serà del 60% en el conjunt de la nota de l’avaluació. Igualment es tindran en compte els exercicis i 

activitats que fan els alumnes durant l’avaluació, amb l’objectiu de reforçar els coneixements i 

interioritzar l’aprenentatge, i el seu valor serà del 10%.  
 

En el cas de la matèria de modalitat de Literatura Castellana la valoració de les dues proves serà del 

30%, la primera, i del 70%,  la segona.  

Tant a les proves globals com als treballs, es valorarà la correcció expressiva en general i la lingüística 

en particular. De fet, pel que fa a la correcció dels textos escrits s’aplicaran els següents criteris: es 

descomptarà 0’1 punts per cada errada, sigui ortogràfica, de sintaxi, morfològica o de lèxic. Les errades 

repetides també descomptaran. 

 

Per considerar aprovat el conjunt de la matèria de Llengua castellana i Literatura  s’han d’aprovar les 

tres avaluacions. Tot i així, si l’alumne només en suspèn una, i  amb una nota de 4 o superior a 4, se li 
calcularà la nota mitjana del curs, que es considerarà superat si la nota mitjana arriba a 5. 

 

En qualsevol altre cas, s’han de recuperar, en l’avaluació final, les avaluacions no aprovades mitjançant 
una prova específica de cada avaluació. 

 

 

 
 

 



Literatura Catalana i Literatura Universal 
 

Per a cada unitat didàctica, fem una avaluació inicial (a partir de qüestions orals i escrites o algun debat 

formal), una avaluació formativa contínua (mitjançant l’observació i el registre sistemàtic de les 

dificultats i els progressos a les activitats d’aprenentatge, així com del grau de domini dels continguts 
conceptuals, procedimentals i d’actitud), i una avaluació final (amb la recopilació i la interpretació de 

dades que permetin emetre una valoració sobre el progrés de l’alumne).  

 
L’avaluació del procés d’aprenentatge atendrà tant als continguts apresos com als procediments i 

actituds assumits pels alumnes. Les proves avaluatives escrites o orals tindran un pes del 80% de la nota 

global, mentre que el 20% restant s’obtindrà d’altres instruments d’avaluació, prenent com a referència, 
d’una banda, el treball realitzat a classe i a casa (10%) i, d’altra banda, la participació i l’actitud a 

classe, amb especial atenció a l’ús sistemàtic de la llengua catalana en totes les interaccions orals 

(10%). 

 
El model d’examen que s’estableix prioritzarà la comprensió enfront de la simple memorització, i tindrà 

una estructura molt similar a la prova de selectivitat de la matèria, per la qual cosa contindrà tres 

exercicis diferents: 
 

- Primer exercici, d’abast ampli, que es podrà resoldre com un tema. Es formularà amb un enunciat més 

o menys genèric, i podrà anar acompanyat d’un fragment d’un text crític sobre l’obra a què es refereix 
el tema. Es valorarà amb 3 punts. 

 

- Segon exercici, referit a aspectes més concrets de les lectures, i que es podrà resoldre de manera breu. 

L’alumne haurà d’analitzar un aspecte determinat d’una lectura. Es valorarà amb 2 punts. 
 

- Tercer exercici (pràctic), comentari d’un fragment o d’un text extret d’alguna de les sis obres de 

lectura prescriptiva. Es valorarà amb 5 punts (3 per a l’avaluació dels continguts i 2 per als aspectes 
metodològics i discursius). 

 

A part dels exàmens, s’utilitzaran també com a eines d’avaluació: a) una fitxa personalitzada de registre 

per a cada alumne; b) la revisió del quadern de classe, amb exercicis i apunts; c) la correcció de les 
diferents activitats realitzades a l’aula i a casa. 

 

L’avaluació final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, que ha de ser, en cada 
cas, igual o superior a 5; en cas contrari, caldrà fer una prova de recuperació de les avaluacions 

pendents.  

 
 

Llengua anglesa I i II 

 

Es fa un test de diagnosi que pot servir d’avaluació inicial. 
 

En cada avaluació es duran a terme diverses proves  (en nombre variable segons l’avaluació i amb un 

valor aproximat del 15% per a cada prova) que, tot i no ser alliberadores de cara a un examen final, 
seran tingudes en compte a l’hora de fer una mitjana valorativa al final de l’avaluació. Conjuntament 

amb això, també s’avaluarà el lliurament i la correcció de treballs duts a terme a casa i dels fets i lliurats 

a classe a títol individual o en grup (el seu valor serà d’un 5% per unitat). L’examen global de final 
d’avaluació, però, serà (sense arribar a ser determinant per si sol) el que tingui més valor percentual de 

tots, al voltant del 55% del total. 

 

En acabar la unitat 8, es farà un control de lectura de l’obra literària que s’hagi decidit.  
 

Per tal d’afavorir el treball continu, el sistema de recuperació emprat és el següent: 

 



Una avaluació aprovada amb una qualificació superior a 5,5 recupera l’immediata anterior, però no 
totes les anteriors. Les avaluacions recuperades tindran la qualificació de 5. Si, en arribar a la fi del 

curs, un alumne es troba en la situació de tenir dues avaluacions aprovades i una altra de suspesa, el 

professor podrà fer la nota mitjana de les tres avaluacions si la qualificació de l’avaluació suspesa és 

igual o superior a 4. Al més de juny  es duran a terme exàmens per recuperar les avaluacions suspeses o, 
si es dona el cas, un examen global de tot el curs.  

 

 
Llatí I i II 

 

A cada avaluació hi ha dues proves, la primera de morfologia i la segona de sintaxi,  traducció i cultura 
clàssica. Aquesta segona prova val el doble que la primera.  

 

A Llatí II s’avaluen també les dues lectures obligatòries prescrites per a les Proves d’Accés a la 

Universitat, una al segon trimestre i l’altra al tercer. 
 

 

Introducció al Grec 
 

En cada avaluació es farà una prova de morfologia, a meitats de l’avaluació, i una altra de morfosintaxi, 

que valdrà el doble, al final.  

Cal tenir en compte que les matèries de Llatí I i II i d’Introducció al Grec són acumulatives; per tant, si 

s’aprova l’última avaluació es consideren recuperades les anteriors. En qualsevol altre cas, s’ha de 

recuperar el conjunt de la matèria del curs en l’avaluació final 
 

 

Francès I i II 
 

La matèria s’avaluarà  d’acord amb els cinc criteris següents: comprensió oral, comprensió escrita, 

expressió oral, gramàtica / lèxic i expressió escrita. 
 

Al llarg de l’avaluació es tenen en compte: 

 

-Comprovació dels exercicis fets a casa o a classe i de la seva correcció. (exercici oral o escrit, 
redacció) Compta el 20% de la nota final. 

 

-Proves periòdiques: es durà a terme una revisió després de cada unitat o de cada contingut important 
(test). Compta el 30% de la nota final. 

 

-Examen d’avaluació: es durà a terme una prova després de tots els dossiers vistos durant cada 

avaluació. Compta el 50% de la nota final. 
 

La nota del curs es calcula fent la mitjana de les tres avaluacions, que es compensen entre elles, és a dir, 

un alumne pot suspendre una o dues avaluacions, però aprovar la matèria, només si l’altra o altres 
avaluacions permeten obtenir una mitjana global de 5. En qualsevol altre cas, s’ha de recuperar el 

conjunt de la matèria del curs a l’avaluació final, que consisteix en un examen global de tots els 

continguts vistos durant el curs. 
 

 

Filosofia, Història de la Filosofia i Psicologia 

 
Cada trimestre es duran a terme els controls parcials que el professor cregui convenients per a la 

correcta avaluació de la matèria, normalment dos, així com un control final, de caire global, que tindrà 

en compte el caràcter acumulatiu de la matèria.  



 
El pes dels diferents controls a la nota final de l’avaluació, l’establirà el professor en funció de 

l’especificitat del contingut del temari i de les necessitats de la temporització. Normalment, els controls 

parcials valdran un 35 % i el final, un 60%. D’altra banda, també es valoraran, al voltant d’un 5%, les 

activitats, els treballs i els exercicis que es realitzin a classe o a casa. 
 

 

Història, Història del Món Contemporani i Geografia 
 

Es faran dues proves per avaluació. La primera serà una prova parcial referida als continguts de 

l’avaluació impartits fins al  moment, i amb un valor, en el conjunt de la nota, aproximadament del 
50%. La segona es farà al final de l’avaluació i inclourà el conjunt de temes que s’hi hagin tractat. El 

seu valor, en el conjunt de la nota, serà aproximadament de l’altre 50%. 

 

A les  matèries de Filosofia, Història de la Filosofia i Història, després de les dues primeres 
avaluacions, es convocarà els alumnes que hagin suspès a una prova de recuperació aproximadament un 

mes després, en horari extraescolar de tarda, durant els dies que segueixen els dos períodes de vacances 

(Nadal i Setmana Santa). 
 

 

Sociologia 
 

Es faran dues proves per avaluació. La primera serà una prova parcial referida als continguts impartits 

fins al  moment, i amb un valor, en el conjunt de la nota, aproximadament del 40%. La segona es farà al 

final de l’avaluació i inclourà el conjunt de temes que s’hi hagin tractat. El seu valor, en el conjunt de la 
nota, serà aproximadament del 60%. 

 

A les matèries de Filosofia, Història de la Filosofia, Psicologia, Història, Història del Món 
Contemporani, Geologia i Sociologia, per considerar aprovat el conjunt de la matèria, s’han de superar 

les tres avaluacions. Tot i així, si l’alumne suspèn una única avaluació amb una nota de 4 o superior a 4, 

se li calcularà la nota mitjana del curs, que es considerarà aprovat si la nota mitjana arriba a 5. 

 
En qualsevol altre cas, s’han de recuperar a l’avaluació final les avaluacions no aprovades. 

 

 
Fonaments d’Art i Cultura Audiovisual 

 

Degut a la diferència entre els dos blocs de la matèria (fonaments d’art i fonaments de cultura 
audiovisual) es duran a terme procediments d’avaluació diferenciats. En la part de cultura audiovisual 

es farà almenys una prova al llarg de l’avaluació, en què s’avaluaran els continguts treballats a classe. A 

més, a classe es proposarà tot un seguit de treballs pràctics de naturalesa obligatòria, així com 

exposicions orals i / o audiovisuals sobre la matèria. 
 

Per obtenir la nota de cada avaluació es tindran en compte bàsicament dos aspectes: a) els exàmens, els 

exercicis habituals, les exposicions orals i els deures de tipus individual; i b) la participació en els 
projectes o les tasques globals (treballs pràctics individuals, en parella o en grup). 

 

Tant a les proves globals com als treballs es valorarà la correcció expressiva en general i la lingüística 
en particular. De fet, pel que fa a la correcció dels textos escrits, s’aplicaran els mateixos criteris que a 

les matèries de Llengua catalana i Llengua castellana, és a dir, es descomptarà 0’1 punts per cada 

errada, sigui ortogràfica, de sintaxi, morfològica o de lèxic. Les errades repetides també descomptaran. 

 
Per poder fer la nota mitjana de cada avaluació, s’haurà d’obtenir com a mínim un 4 en tots els apartats 

valorats.  

  



A la part de fonaments d’art, es faran dues proves per trimestre. La primera serà una prova parcial que 
valdrà un terç de la nota global, la segona serà una prova final d’avaluació que valdrà els dos terços 

restants. 

La nota final del curs serà el resultat de fer la mitjana de les tres avaluacions. Per poder fer la nota 

mitjana de curs, s’haurà de treure com a mínim un 4 en cada avaluació.  

Si un alumne suspèn només una avaluació amb una nota superior a 4, es farà la mitjana amb les altres 

avaluacions aprovades i, si la nota resultant és de 5 o superior a 5, es considerarà el curs aprovat. Si 

suspèn una avaluació amb una nota inferior a 4 o suspèn més d’una avaluació, s’haurà de presentar a 
recuperar les parts suspeses a l’avaluació final de juny. Aquesta avaluació final pot incloure proves 

escrites, treballs específics o una combinació d’ambdós. 

 
 

Història de l’Art i Introducció a la Història de l’Art 

 

Es faran dues proves per avaluació. La primera serà una prova parcial que valdrà un terç de la nota 
global, la segona serà una prova final d’avaluació que valdrà els dos terços restants. 

 

Per considerar aprovat el conjunt de la matèria s’han de superar les tres avaluacions. En qualsevol altre 
cas, s’han de recuperar a l’avaluació final les avaluacions no aprovades mitjançant una prova específica 

de cada trimestre.  

 
 

Educació Física 

 

La qualificació engloba: 
 

- Els processos d´aprenentatge operats en els alumnes. 

- El seu esforç personal.   

- El seu estat de condició física. 

- El seu nivell d´habilitat motriu.   

- El grau d´assimilació de continguts que els possibiliti una autonomia raonable  en el 

desenvolupament d´activitats fisicoesportives (treball escrit). 
- La seva actitud envers la pràctica d´activitats fisicoesportives. 

- La seva actitud en les relacions envers els altres i l´entorn (material i instal·lació). 

 

Per considerar superada la matèria, és precís obtenir almenys la qualificació de 5 en cadascun dels 
apartats esmentats. Un cop aconseguida aquesta qualificació en tots els àmbits, la nota global serà la 

resultant de la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts. 
 

- Si no supera l´apartat procedimental, s´oferirà l´opció de recuperar-lo al llarg de la següent 

avaluació. 

- Si  no supera l´apartat conceptual, referit a l’assimilació de continguts, l´alumne haurà de 

repetir el treball al llarg de la següent avaluació. 
 

Finalment, per tal de superar el curs, és necessari que l´alumne hagi aprovat almenys 2 de les 3 

avaluacions. Si malgrat això no es supera la matèria, l’alumne haurà de presentar-se a l’avaluació 

extraordinària, que consistirà en una única prova a la qual s’engloba tot el temari del curs. 
 

Apartat conceptual (20%). Es qualificarà mitjançant: 
 

a) Treballs teòrics relacionats amb la millora de la condició física individual. 
 

En funció dels objectius generals del Batxillerat, es valoraran també, en aquest apartat, els següents 

aspectes: 
 



- Correcta presentació dels treballs o materials escrits elaborats pels alumnes. 
- Expressió correcta. 

- Capacitat de raonament quant als processos d´anàlisi i síntesi. 

Apartat procedimental (80%). Es qualificarà aquest apartat mitjançant: 

 
a) La bateria de tests de la condició física. Es farà una avaluació inicial a principi de curs per veure 

el nivell de partida dels alumnes. D´aquesta manera, tindran una informació objectiva de l´estat 

de la seva condició física i podran contrastar-la amb els resultats que vagin obtenint al llarg del 
curs. 

 

b) Les proves d´habilitat esportiva i motriu dels esports corresponents a cada avaluació. 

 

c) El treball quotidià dels alumnes a les sessions pràctiques. En aquest apartat, en funció dels 
objectius     generals del curs, es tindran en compte: 

 

- La participació a la classe i l´esforç personal 
- El treball en equip. Actituds de cooperació i col·laboració amb els companys. 

- Actituds de respecte envers els companys, professor, material i instal·lacions. 

 
 

NOTA ADDICIONAL.- Només els alumnes exempts eventuals o totals de la pràctica d’Educació 

Física podran no assistir a les classes pràctiques, aportant un justificant mèdic oficial. És obligatori l’ús 
de la indumentària esportiva de l’Escola per assistir a  les classes. 
 

Aquells alumnes que no poden fer pràctica esportiva s’avaluaran de la matèria a partir dels treballs 

teòrics fets i d’una prova avaluativa cada avaluació.. 

 

 
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES 
 

Matemàtiques I i II , Matemàtiques Aplicades I i II, Fonaments de Matemàtiques,  Física I i II, 

Introducció a la Física, Electrotècnia, Química I i II, Biologia I i II, Ciències per al Món 

Contemporani, Introducció a la  Geologia, Ciències de la Terra i el Medi Ambient II i Tecnologia 
Industrial I 
 

Se segueixen els següents criteris: 
 

• Al llarg d’una avaluació es duen a terme 1 o 2 controls i una prova final que globalitza el 
contingut donat. 

• La data dels controls s’ajusta a la finalització dels temes. 

• Els pes de la nota dels diferents controls de cada avaluació pot variar segons el contingut que 

s’hagi donat. Normalment els controls suposen un 40%  i la prova final de l’avaluació, a la qual 

es valora tot el contingut donat, un 60 %. 

• Es fan proves de recuperació d’aquestes matèries uns dies després de la finalització de 

l’avaluació. 

• Queda a criteri del professor decidir, en funció dels resultats obtinguts, de quines avaluacions 
o blocs de la matèria s’haurà d’examinar l’alumne. En qualsevol cas, la nota de recuperació 

preval sobre la nota anterior a aquesta recuperació.  

• A efectes de confeccionar la nota final de curs, quan la nota parcial de l’avaluació sigui 

superior o igual a 4, podrà fer mitjana amb les notes de les altres avaluacions; en cas contrari, no. 

• La nota final s’arrodoneix per excés quan la primera xifra decimal és superior o igual a 5. No 
cal dir, però, que en tot el procés d’avaluació es pren en consideració el treball fet i l’interès 

demostrat per l’alumne al llarg del curs. 

• Els  alumnes que ho sol•licitin podran optar a millorar la nota global de la matèria per mitjà 

d’una prova final que avaluarà el conjunt de continguts del curs; caldrà que els alumnes siguin 
conscients que, en presentar-se a aquesta prova, renuncien a la nota mitjana de curs. 



• Si després de l’avaluació final no es supera la matèria, l’alumne haurà de presentar-se a 

l’avaluació extraordinària, que consistirà en una única prova a la qual s’engloba tot el temari del 
curs. 

 

En el cas de les matèries de Química I i II, la nota de cada avaluació té en compte el treball de 

laboratori i, per tant, es fa la mitjana següent: 35% de la nota dels controls, 55% de la nota de la prova 
d’avaluació i 10% del treball de laboratori. 

 

A Química l, a la segona avaluació, el treball teòric que es fa es valora entre 0 i 0’5 punts, que 
s’afegeixen a la nota que tingui  l’alumne. 

 

A les matèries de Biologia I, Ciències per al Món Contemporani i Introducció a la  Geologia, no es fa 
la recuperació de cada avaluació. 

 

A Biologia I, es fan de dos a tres treballs per avaluació . La nota dels treballs es multiplica per un factor 

que va des de 0,05 a 0,1, en funció de la complexitat del treball.  El resultat es sumarà a la nota de 
l’avaluació. 

 

A Ciències per al Món Contemporani, es fan un o dos treballs per avaluació . La nota dels treballs es 
multiplica per un factor que va des de 0,04 a 0,08, a partir del criteri ja comentat. El resultat es sumarà a 

la nota de l’avaluació. 

 
A Introducció a la Geologia, es fa un treball o un resum d’una part teòrica. La nota del treball es 

multiplica pel factor 0,05. El resultat es sumarà a la nota de l’avaluació. 

 

A Biologia II i Ciències de la Terra i el Medi Ambient II, també es valoraran treballs que poden ser 
esquemes generals de temes, una vegada finalitzats, o bé resums d’una part de teoria. La nota dels 

treballs es multiplica per un factor que va des de 0,04 a 0,08, segons el criteri ja conegut. El resultat es 

sumarà a la nota de l’avaluació. La recuperació es duu a terme al final de curs.   
 

A la matèria de Tecnologia Industrial I, el tema de la programació es fa al llarg de tot el curs, i la seva 

nota és un 20% de la nota de cada avaluació. Aquesta nota s’obté, doncs, dels exercicis realitzats al 

llarg de l’avaluació i del control del tema de programació. La nota dels temes que es fan al llarg del curs 
a cada avaluació (exceptuant el de programació) té un pes d’un 80%.  

 

Aquesta nota s’obté de la següent manera : 
- 30% del control parcial 

- 60% de l’examen d’avaluació 

- 10% de la nota de deures 
 

 

Economia I i Economia d’Empresa I i II 

 
Cada avaluació consta de dos controls que suposaran conjuntament un 30% de la nota. A més, hi haurà 

un examen que recollirà tota la matèria impartida en aquest període i suposarà el 70% restant. Aquesta 

nota s’arrodonirà tenint en compte el treball a classe, els exercicis i la llibreta. 
 

La nota final de la matèria s’obté amb la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre i quan siguin 

iguals o superiors a 4 i la suma sigui superior a 15. En cas que en alguna no arribi al 4, l’alumne haurà 
de presentar-se a la recuperació de final de curs. 

  

En el cas que la mitjana del curs sigui igual o superior a 15,  però que alguna avaluació estigui entre el 4 

i el 5, el professor, atenent a les circumstàncies  personals del alumne (número de matèries per 
recuperar, actitud a les classes, treball, etc.) decidirà si s’ha de presentar o no per recuperar la nota 

d’aquesta avaluació en concret. 



 
En tot cas, si no es supera la matèria, l’alumne haurà de presentar-se a la avaluació extraordinària, que 

consistirà en una única prova a la qual s’engloba tot el material del curs. 

 

A la matèria d’Economia I, a l’última avaluació i, en concret, als temes 15 i 16, els alumnes prepararan 
un treball en grup que exposaran a la resta de companys. Es valorarà la memòria del treball, la 

presentació i l’esforç per generar l’interès de l’auditori. També es demanarà a cada alumne del grup una 

valoració personal sobre la participació de cada un dels seus membres. Amb totes aquestes dades, 
s’obtindrà una nota equiparable a un control.  

 

A Economia d’Empresa I, a l’última avaluació, els alumnes, en grups de 4 o 5, presentaran una 
campanya publicitària en el marc dels temes sobre departament comercial i màrqueting. La valoració es 

farà al 50% entre els alumnes i el professor, ja que els aspectes estètics i impactants de la campanya 

poden respondre més a criteris subjectius que tècnics, per això serà la resta de companys de classe qui 

valori la campanya, conjuntament amb el professor. Aquesta nota comptarà com un control. 
 

A Economia d’Empresa II, a l’última avaluació, i pel que fa als temes del projecte empresarial, els 

alumnes, en grups de 3 o 4 persones, crearan un projecte d’empresa ajustat als seus recursos personals, 
capacitats i disponibilitats. Aquest treball tindrà un valor similar al d’un control d’avaluació. 

 

 
 Dibuix Tècnic I 

 

1a. i 2a. avaluacions 

 

CONTROLS EXERCICIS EXAMEN AV. TOTAL 

20% 40% 40% 100% 

 

3a. avaluació 
 

CONTROLS AXONOMETRIES EXAMEN AV. TOTAL 

20% 40% 40% 100% 

 
La matèria de Dibuix Tècnic I, en ser un llenguatge d’aprenentatge continu, s’avalua de forma unitària, 

de manera que la segona avaluació aprovada recupera l’avaluació anterior, si ha quedat pendent.  

 

 
Dibuix Tècnic II  

 

CONTROLS AXONOMETRIES EXAMEN AV. TOTAL 

20% 40% 40% 100% 

 

La matèria de Dibuix Tècnic II es centra en la consolidació de tot el temari de 2n. de Batxillerat, partint 

de la premissa que el de 1r. ja s’ha assolit. El pes específic de la matèria recau en l’execució d’una sèrie 
d’exercicis d’axonometries que tenen el 40% del valor de la matèria. Aquests exercicis es van lliurant 

de manera periòdica durant el curs. 

 

La nova matèria explicada s’avalua de forma continuada, de manera que la segona avaluació aprovada 
recupera, si cal, l’avaluació anterior i la tercera avaluació avalua els coneixements globals adquirits al 

llarg del curs.  

 
Tant a Dibuix Tècnic I com a Dibuix Tècnic II, en el cas que l’alumne tingui només l’última avaluació 

suspesa, es fa la mitjana amb les altres dues. En el cas de tenir dues o més avaluacions suspeses, es farà 

una prova de recuperació global el mes de juny. 



 
Si malgrat això no es supera la matèria, l’alumne haurà de presentar-se a la avaluació extraordinària, 

que consistirà en una única prova a la qual s’engloba tot el temari del curs. 

 

Informàtica 
 

Per aprovar la matèria cal superar totes les unitats. 
 

Cada unitat s’avalua de la següent manera: 
 

- Les pràctiques realitzades a cada unitat valen entre un  40% i un 70% de la nota total. 
 

- La prova teòrica o pràctica correspon a la resta de la puntuació, fins arribar al 100% (entre 60% i 

30%). 
 

- Com a requisit imprescindible per aprovar, cal haver entregat totes les pràctiques acabades en el 
termini establert. 
 

La nota final de la matèria s’obté fent la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en les tres 
avaluacions, sempre que siguin totes elles superiors o iguals a 5. 
 

En el cas que alguna de les avaluacions quedi suspesa, caldrà que l’alumne presenti totes les pràctiques 

realitzades en aquella avaluació  i que faci una prova final de la/les unitats suspeses. Si malgrat això no 

es supera la matèria, l’alumne haurà de presentar-se a la avaluació extraordinària, que consistirà en una 
única prova a la qual s’engloba tot el temari del curs. 

 

 
 

4.3.4.2. Competències bàsiques 

El que segueix és una anàlisi global dels resultats de les competències bàsiques i de la seva relació amb 

els nostres criteris d’avaluació interna. És un reflex de l’assoliment de la majoria dels objectius 

pedagògics del nostre PEC. Des que les CB es van començar a dur a terme fins al curs 2019-2020. 
 

Comparativa de la prova de CB de 4t.d’ESO del curs 2019-2020 amb la mitjana de Catalunya 
 

Aquesta primera anàlisi es refereix al conjunt de les cinc matèries avaluades, a fi que es tingui una idea 

aproximada del nivell global del nostre centre en comparació a Catalunya, sabedors, en tot cas, que 

aquest punt de vista és només orientatiu.  
 

A Catalunya:   86,52 % d’aprovats. 
Al C. E. Ramar 2:  96,18 % d’aprovats 
 

Segons aquestes xifres, el nostre nivell global és plenament satisfactori.  
 

 

Comparativa de la prova de CB de 4t. d’ESO del curs 2019-2020 amb l’evolutiu del Centre 
 

Fem primer el mateix que a l’apartat anterior, és a dir, el còmput global. 
 

Curs 2011-2012:  79’00 % d’aprovats 

Curs 2012-2013:  96’10 % d’aprovats 
Curs 2013-2014:  97´82 % d’aprovats 

Curs 2014-2015:  85’16 % d’aprovats 

Curs 2015-2016:  97’18 % d’aprovats 
Curs 2016-2017:  97’28 % d’aprovats 

Curs 2017-2018:  98’40 % d’aprovats 

Curs 2018-2019:  95’12 % d’aprovats 
Curs 2019-2020:  96’18 % d’aprovats 



A banda del primer curs, tenim uns resultats molt bons en tots els altres, tret dels del curs 2014-2015 
que, tot i ser correctes, són bastant inferiors. Una part de l’explicació d’aquests resultats –però només 

una part- té a veure amb el nivell particularment baix, des de 1r., d’un dels grups de 4t. Perquè, en un 

d’aquests tres grups, hi havia 9 Plans Individualitzats.  L’evolutiva, matèria per matèria, al llarg dels 

nou cursos, clarifica molt més la situació. 
 

Comparativa dels resultats de superació de les matèries de 4t. d’ESO del curs 2019-2020 en Català, 

Castellà, Matemàtiques, Anglès i Ciències i Tecnologia en relació a Catalunya i a l’evolució del propi 
centre 

 

Si comparem les nostres notes amb la mitjana de Catalunya, observem que estem per sobre en tots els 
casos. 

 

Llengua catalana   Llengua castellana    

Catalunya: 87,10 %                     Catalunya: 88,10 %   
C. E. Ramar 2: 97,70 %              C. E. Ramar 2: 100 %   

 

Llengua anglesa      Matemàtiques Ciències i Tecnologia 
Catalunya: 88,80 %                  Catalunya: 85,30 %             Catalunya: 83,30 %  

C. E. Ramar 2: 100 %              C. E. Ramar 2: 92,20 %       C. E. Ramar 2: 91,00 %   

 
 

 

Evolució al propi centre: 

 
Llengua catalana   2011-2012:  78’10 %  Llengua castellana  2011-2012:   90’40 %    

 2012-2013:  97’40 %                                       2012-2013: 100’00 % 

 2013-2014:  98’80 %                    2013-2014:  98’70 % 
 2014-2015:  89’55 %   2014-2015:  90’80 % 

                 2015-2016:  95’35 %   2015-2016: 100’00  

 2016-2017:  100’00 %  2016-2017: 97’70 % 

 2017-2018:  100’00 %  2017-2018: 98’90 % 
 2018-2019:   98’60 %                                   2018-2019: 93’20 % 

 2019-2020:   97’70 %   2019-2020:100’00 % 

 
 

Llengua anglesa  2011-2012:  86’90 %  Matemàtiques 2011-2012:  61’00 % 

 2012-2013:  97’50 %   2012-2013:  89’40 % 
 2013-2014:  100’00 %  2013-2014:  93’80 % 

 2014-2015:  83’10 %   2014-2015:  77’30 %  

 2015-2016:  95’35 %   2015-2016:  94’18 % 

 2016-2017:  98’90 %   2016-2017:  93’20 % 
 2017-2018:  98’90 %   2017-2018:  96’60 % 

 2018-2019:  94’60 %   2018-2019:  94’60 % 

 2019-2020:100’00 %   2019-2020:  92’20 % 
 

Cientificotecnològica  2015-2016:  99’60 % 

 2016-2017:  96’60 % 
 2017-2018:  97’70 % 

 2018-2019:  94’60 % 

 2019-2020:  91’00 % 

 
El treball en col·laboració amb Oxford University Press, d’una banda, i el treball als diferents 

departaments a partir del qual treballem l’expressió escrita i la comprensió lectora a les Matemàtiques i 

a les Ciències de la naturalesa, de l’altra, ens segueixen donant, pel que es pot veure, uns molt bons 



resultats. Només cal observar la diferència existent entre els de la competència matemàtica a partir del 
curs 2015-2016 i els dels cursos anteriors. Si analitzéssim, a més, els de Writing i Listening, subapartats 

específics de la competència lingüística de llengua anglesa, veuríem que, també en aquests aspectes, la 

millora és ostensible. Esmentem que, des del curs 2015-2016, tots els àmbits estan per sobre del 90 %. 

 
 

Comparativa dels resultats de les CB de 4t. d’ESO i de la superació de 4t. d’ESO en les mateixes àrees. 

Comparació entre Avaluació Interna i Avaluació Externa 
 

Ll. catalana   Av. Interna: 100 %   Ll. castellana  Av. Interna: 100 %   

 Av. Externa: 97,70 % Av. Externa: 100 %  
 

Ll. anglesa   Av. Interna: 98,90 %   Matemàtiques   Av. Interna: 100 %   

 Av. Externa: 100 %     Av. Externa: 92,20 %  

 
Ciències i tecnologia    Av. Interna: 100 %  

 Av. Externa: 91,00 % 

 

Podem deduir que l’índex de graduació de la immensa majoria de cursos, exceptuat el primer, ha estat 

molt bo. Fixem-nos només en els cinc darrers: el 97 % el 2015-2016 i el 2018-2019, el 95 % el 2016-

2017, el 100 % el 2017-2018 i el 99 % el 2019-2020. Ara, aquestes xifres adquireixen encara més 

significat en comparar-les amb els resultats de les CB., que són gairebé coincidents (entre el 95 i el    

100 %). Això ens confirma que el nostre sistema d’avaluació –el que hem anomenat avaluació 

contínua- i les diferents puntuacions que se’n desprenen són els correctes.  

 

Tanmateix, els resultats de l’avaluació interna del curs 2019-2020 venen condicionats, lògicament, per 

l’efecte que, sobre tot el sistema educatiu, ha tingut la Covid-19. 

 

 

4.3.4.2. Superació del Batxillerat i de les PAU 

Índex d’alumnes que es graduen al Batxillerat  

CURS 
MITJANA DE 

CATALUNYA 
RAMAR 2 

2010/11 80,638 % 88,54 % 

2011/12 82,704 % 87,01 % 

2012/13 81,790 % 86 % 

2013/14 83,081 % 92,10 % 

2014/15 84,544 % 91,49 % 

2015/16 * 92,70% 

2016/17 * 87,90% 

2017/18 * 94,20% 

2018/19 * 89,30% 

2019/20 * 94,00% 

 

*Des d’aquest curs (2015/16), els indicadors del Departament d’Ensenyament no han fet arribar aquesta 

dada als diferents centres de Catalunya. 

 

 



Superació de les Proves d’Accés a la Universitat -PAU-  

CURS 
MITJANA DE 

CATALUNYA 
RAMAR 2 

2010/11 94,883 % 98,65 % 

2011/12 94,975 % 100 % 

2012/13 94,549 % 98,65 % 

2013/14 95,127 % 97,05 % 

2014/15 93,548 % 94 % 

2015/16 97,05% 100% 

2016/17 94,26% 100% 

2017/18 96,78% 100% 

2018/19 96,61% 100% 

2019/20 94,72% 93,40% 

(Font: indicadors de centre) 

 

Els resultats, tan pel que fa a la superació del Batxillerat com de les PAU, són molt satisfactoris. 

 
 

Matrícules d’Honor i Distincions de les PAU 

 
Les Matrícules d’Honor s’atorguen a aquells estudiants que tenen més d’un 9 de mitjana al Batxillerat 

(1 per cada 20 alumnes matriculats).  

 
Les Distincions de les PAU s’atorguen a aquells alumnes que tenen més d’un 9 a la fase general de les 

proves. 

 

CURS Matrícules d’Honor al Batxillerat Distincions de les PAU 

2010/11 3 - 

2011/12 3 - 

2012/13 2 1 

2013/14 6 2 

2014/15 5 3 

2015/16 5 2 

2016/17 5 2 

2017/18 6 3 

2018/19 5 4 

2019/20 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.5. Relació Escola del Sol – Ramar 2 
 

Tal i com també expliquem al Projecte Lingüístic, treballem el català i el castellà amb una metodologia 

semblant, a base de particularitzar, a cada llengua, els aspectes corresponents a la literatura, l’expressió 

escrita, el lèxic, la morfosintaxi i l’ortografia. Els alumnes de les dues escoles arxiven la feina en uns 
carpesanos diferenciats de català i de castellà. De la matèria complementària de Francès, com a l’Escola del 

Sol, se n’encarrega Idiomes Sabadell, entitat amb la qual tenim signat un conveni de col·laboració. Com 

nosaltres, l’Escola del Sol també treballa l’anglès amb Oxford University Press. D’altra banda, a l’apartat 
Aspectes de caire general, ja hem explicat que les dues escoles organitzem conjuntament la Diada de Sant 

Jordi. 

 
Els alumnes de cinquè i de sisè de l’Escola del Sol vénen als nostres laboratoris tres vegades cada curs (sis 

vegades, doncs, al llarg del Cicle Superior de Primària). Amb dos objectius complementaris: que puguin 

treballar, en un espai adequat, alguns dels temes de Ciències de la naturalesa que estudien a la seva escola i 

que comencin a conèixer la nostra –que aviat també serà la seva- i a alguns dels nostres professors. 
 

Els caps dels dos departaments de Llengües i els dels departaments de Ciències i d’Humanitats de Ramar 2 es 

reuneixen trimestralment amb els responsables corresponents d’aquestes àrees de l’Escola del Sol, a fi 
d’intercanviar opinions i criteris i amb la intenció d’establir, en la mesura que es pugui, uns sistemes de treball 

més o menys semblants. Hi ha establertes igualment reunions, a principis de cada curs, entre el tutor de sisè de 

Primària i la nostra psicopedagoga. Aquestes reunions permeten començar a adquirir un cert coneixement dels 
alumnes que ens arriben i, quan s’escaigui, també de les seves aptituds i de les seves possibles dificultats 

d’aprenentatge (a l’Escola del Sol, es fan, com a Ramar 2, sessions d’atenció a la diversitat, entre d’altres, de 

català, castellà i matemàtiques). 

 
Com es pot veure, amb l’Escola del Sol, hi ha una col·laboració real, no només una adscripció administrativa.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANNEXOS 



 

5.1 Pla d’Acció Tutorial 

 
El Pla d´Acció Tutorial (PAT) de l’Escola engloba totes les orientacions, documents i programacions que 

l’equip de tutors del Centre ha elaborat i aplica amb els alumnes. 

Es tracta d’una eina essencial de coordinació i coherència per tal de desenvolupar l’orientació i l’acció tutorial 

en un procés llarg i complex, que va des del moment de l’acolliment dels alumnes amb 11/12 anys fins a 

l’orientació que aquests alumnes reben quan acaben l´ESO o el Batxillerat. 

Aquests aspectes de coherència i coordinació queden reforçats, en ser l’acció tutorial un objectiu bàsic del 

Projecte Educatiu del Centre i en revisar-lo i avaluar-lo anualment en el marc del Pla Anual. Per tal de seguir 

tot el Claustre una mateixa línia educativa, caldrà definir el que entenem per Acció Tutorial. 

L’Acció Tutorial és el conjunt d’accions educatives -dissenyades i realitzades en el nostre centre per tal 

d’afavorir en l’alumnat l’aprenentatge, la integració dels coneixements i les experiències- que contribueixen a 
l’orientació i al desenvolupament integral de l’alumne amb l’objectiu de potenciar les seves personalitat, 

maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes 

aconsegueixin un millor creixement personal i una satisfactòria integració social. 

L’acció tutorial té lloc durant tota l’escolaritat de forma coherent, consensuada, flexible i amb el compromís 

de tots els agents educatius (famílies, docents i Direcció). Té un caràcter transversal, interdisciplinari i 

requereix una programació i una seqüenciació dels diferents blocs temàtics que componen el Pla d’Acció 
Tutorial (PAT). En aquest sentit, també entenem la funció tutorial en la seva vessant socialitzadora i, per tant, 

creiem que ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació de 

l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica de l’Escola. 

 

OBJECTIUS GENERALS DEL PAT: 

  

1. Crear un document marc que reculli les principals directrius de l’acció tutorial per tal que les diferents 

intervencions educatives del Centre siguin coherents.  
2. Proporcionar als professors la informació i la formació adients, posant especial èmfasi en les funcions 

que han d’assumir si són tutors.  

3. Prestar suport a la figura dels professors en la seva dimensió de dinamitzadors de l’acció tutorial en el 
Centre.  

4. Establir protocols d’actuació en els diferents àmbits 

5. Contribuir a la personalització de l’educació, facilitant una resposta educativa ajustada a les 
necessitats particulars de cada alumne i articulant les mesures oportunes de suport al procés 

d’aprenentatge.  

6. Contribuir al caràcter integral de l’educació, afavorint el desenvolupament de tots els aspectes de la 

persona: cognitius, afectius i socials.  
7. Incidir sobre els aspectes orientatius de l’educació, afavorint l’adquisició d’aprenentatges funcionals 

(competències bàsiques), connectats amb l’entorn de tal manera que sigui “una educació per a la 

vida”.  
8. Afavorir els processos de maduració personal, de desenvolupament de la pròpia identitat i d’un 

sistema de valors i preses de decisions que corresponguin al futur acadèmic i professional de 

l’alumnat.  
9. Preveure les dificultats en l’aprenentatge de l’alumnat, anticipant-s’hi i evitant, tant com sigui 

possible, fenòmens com ara l’abandonament el fracàs o la inadaptació escolar.  

10. Contribuir a l’adequada relació i interacció entre tots els integrants de la comunitat educativa: 

professorat, alumnat i famílies. També entre la comunitat educativa i l’entorn social, facilitant així el 
diàleg i la negociació davant els conflictes o problemes que puguin donar-se. 

11. Revisar periòdicament el seu funcionament i la seva aplicació. 



ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'ACCIÓ TUTORIAL.  

L'acció tutorial es porta a terme de dues maneres diferents: tutoria de grup, mitjançant les sessions de tutoria 

setmanal, i tutoria individual, mitjançant les entrevistes individuals, formals i informals, del tutor/a amb 
l'alumne. 

 

 
Tutoria de grup. 

 

A l’ESO, es desenvolupa a través de les sessions, d'una hora setmanal, programades en l'horari del grup classe 

a cada nivell. Durant aquestes sessions, el tutor du a terme la programació de temes i activitats de tutoria 
previstes per al curs en qüestió. Aquesta programació es fa de forma trimestral, a proposta de l’equip de tutors 

i de l’Equip Directiu. Es treballa amb unes fitxes per a cada sessió que contenen els objectius, els continguts 

i/o activitats i els recursos necessaris per a la seva realització. No obstant això, el tutor, com a màxim 
coneixedor de les necessitats del grup, pot canviar, si li sembla convenient, el contingut d'alguna sessió 

concreta del curs per respondre a les demandes dels alumnes i del moment. 

 
 

Tutoria individual.  

 

La tutoria individual es desenvolupa mitjançant les entrevistes personals amb els alumnes del grup classe. Es 
poden fer tant a iniciativa del tutor/a com perquè l’hagi demanada l'alumne.  

 

Cal evitar, en la mesura del possible, que es facin en hores de classe de l'alumne, i tampoc en el temps dedicat 
a la sessió de tutoria del grup. 

 

Les entrevistes, formals i informals, que el tutor ha de portar a terme al llarg del curs als alumnes del seu grup 

tenen, com a objectiu, el seguiment i l'orientació personal i acadèmica. També les entrevistes que s'han de 
realitzar durant l'últim curs de l’ESO, amb un contingut orientador cap als estudis posteriors.  

 

 
Reunió amb els famílies dels alumnes. 

 

Obre el curs escolar i és la primera activitat de tutoria. Es fa conjuntament amb tots els pares del grup classe. 
El contingut de la sessió és principalment informatiu i ha de versar sobre la presentació dels nous estudis, del 

tutor/a, dels objectius de l'acció tutorial, de les matèries que es cursaran durant el curs i sobre altres temes 

organitzatius. 

 
 

Entrevistes família-tutor.  

 
Constitueixen la principal forma d'intercanviar informació i promoure la col·laboració i participació dels pares 

en el procés educatiu dels alumnes.  

 
Aquestes entrevistes es fan durant tot el curs i poden ser convocades tant a iniciativa del tutor com a petició de 

les famílies.  

 

Els tutors posaran especial atenció en aquestes entrevistes amb els pares i mares dels alumnes de la seva 
tutoria per tal de poder dur a terme accions d’informació, orientació, motivació i correcció de conductes 

inadequades.  

 
S'estableix que el tutor ha de convocar a cada família per a una entrevista inicial i de presentació del curs dins 

els tres primers mesos de l’any escolar, i sempre que sigui necessari per qualsevol altre motiu Així mateix, en 

el cas de no haver necessitat més entrevistes que la primera, se’n convocarà una altra abans de finalitzar el 

curs. 



CONTROL I SEGUIMENT DE L'ACCIÓ TUTORIAL.  

La Direcció del Centre és l’òrgan responsable del desplegament d'aquest Pla d'Acció Tutorial, així com del 

seu seguiment i de la seva actualització permanent.  

Per a l'assoliment els objectius del PAT, les principals tasques que s’han de desenvolupar són: 

 

- Control de la planificació i elaboració de la programació de les sessions de tutoria de grup. 

- Proposta de la designació de tutors de grup.  

- Coordinació dels tutors dels diferents cursos de l'etapa.  
- Assessorament i suport als tutors en el desenvolupament de la seva funció.  

- Lliurament als tutors els recursos necessaris previstos en la programació de les sessions de tutoria de 

grup.  

- Reunió i elaboració dels materials necessaris per al desenvolupament de l'acció tutorial.  

- Formulació de les propostes d'adaptació i modificació del PAT, que es deriven de l'avaluació de 

l'acció tutorial que es fa cada curs.  

- Organització i coordinació de les reunions i contactes dels tutors de Batxillerat i Cicles Formatius amb 
els tutors de Secundària Obligatòria, per obtenir informació sobre els nous alumnes.  

- Organització i coordinació de la relació del Centre i dels tutors amb altres serveis tècnics de suport 

(EAP). 

 
 

Criteris generals: 

 

- Es pretén que el Pla d’Acció Tutorial sigui un marc obert i flexible, atès que els seus objectius poden 
ser treballats a partir de diferents activitats en funció de les necessitats específiques de cada tutor, del 

seu estil pedagògic i de les característiques particulars de cada grup.  

- A partir de les línies d’actuació generals concretades en el P.A.T., els tutors programaran les activitats 

més apropiades en coordinació amb el Cap d’Estudis, tenint present les propostes plantejades per 
l’Equip Directiu.  

- A partir de la convocatòria de reunions periòdiques amb els tutors i el Cap d’Estudis, s’articularan els 

recursos personals i materials i es proporcionaran l’assessorament i el suport necessaris per tal 

d’afavorir el desenvolupament de les funcions tutorials d’una forma coordinada. 
 

  

Reunions de coordinació de tutors: 
 

- Tenen una periodicitat aleatòria en funció de les necessitats del Centre i d’acord amb les tasques 

organitzatives dels Caps d’Estudi i de l’Equip Directiu.  

- Es programaran les activitats més adients al grup classe a la sessió setmanal de tutoria, a partir de les 

línies generals proposades al P.A.T. de forma consensuada amb els tutors.  

- Trimestralment, s’analitzaran les activitats desenvolupades a les sessions de tutoria i es recolliran les 
propostes i suggeriments dels tutors  

- S’aportaran altres informacions sobre aspectes no directament relacionats amb el P.A.T., però que 

poden ser d’interès per als tutors i l’alumnat, com ara acords del Centre, activitats extraescolars, 

notícies o incidències. 
 

 

Coordinació de tutors/es.  
 

- La coordinació dels tutors/es és a càrrec del Cap d’Estudis mitjançant les reunions de tutors de curs.  

- Les funcions de l'equip de tutors hauran de ser, bàsicament, les següents:  

o Establir els objectius que es volen aconseguir en aquesta etapa, tenint en compte les finalitats 

de l'acció tutorial que s'han determinat al Projecte Educatiu de Centre  



o Establir una coordinació, mitjançant reunions periòdiques de tutors, per tal de treballar de 
manera conjunta, i fer les adequacions pertinents i el seguiment de les programacions que 

s'hagin establert. S’han de fer un mínim de quatre reunions: una per trimestre, amb la intenció 

de lliurar i exposar la programació de les sessions de tutoria, i una altra al final, per fer la 

valoració global de cada trimestre. 
o Analitzar l’estat acadèmic dels alumnes i proposar-ne solucions individuals o per al grup-

classe per millorar-lo.  

A més de les reunions ordinàries, n'hi ha de haver dues d'extraordinàries. La reunió d'inici de curs, dedicada a 

la presentació del PAT i a la preparació de les activitats d'acolliment per als pares i els alumnes, i la reunió de 
final de curs, dedicada a l'avaluació de l'acció tutorial duta a terme durant tot l’any escolar. 

 

 

  



CONTINGUTS DEL PAT: 
 

El PAT desenvolupa una sèrie de continguts englobats en 5 àmbits diferents que, alhora, es classifiquen en 

sub-continguts o àrees concretes: 

- Desenvolupament personal 

o Orientació personal 

o Autoconeixement 
o Educació per la salut 

- Orientació acadèmica 

o Hàbits i tècniques d’estudi 

o Seguiment del procés d’aprenentatge 

- Dimensió interior 
o Competència ètica 

o Competència social i mediambiental 

o Empatia i solidaritat 

- Orientació vocacional-professional 
o Professions i món laboral 

o Itineraris acadèmics i professionals 

o Presa de decisions 

- Convivència, cooperació i participació 
o Dinàmica del grup-classe 

o Participació en el centre 

o Educació i participació ciutadana 

o Habilitats sòcio-emocionals 
o Prevenció, gestió i resolució de conflictes 

o Programa de competència social 

  



5.2 Plans individuals i NESE: marc legal 

 

Atès el DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 

educatiu inclusiu. 

 

El Decret s'estructura en un preàmbul i cinc capítols. 

 

- El preàmbul fonamenta l'esperit i la finalitat d'aquesta disposició basant-se en les directrius definides 

pels organismes oficials sobre el concepte d'escola inclusiva, i n'emmarca l'articulat amb els referents 

normatius i conceptuals sobre educació vigents. 

- El capítol I, amb les disposicions de caràcter general, comprèn un article referent a la definició del 

concepte d'atenció educativa, i cinc articles relatius a l'objecte, l'àmbit subjectiu, la xarxa de suports a 

l'educació inclusiva, i les funcions de l'Administració educativa i dels centres educatius en relació 

amb el contingut del Decret. 

- El capítol II, sobre l'atenció educativa a l'alumnat, inclou deu articles en què es detallen, en 

primer terme, les mesures i els suports per a l'atenció dels alumnes que permeten organitzar els 

recursos i la intervenció educativa i, en segon terme, la detecció i l'avaluació de les necessitats 

educatives de suport educatiu i el pla de suport individualitzat per respondre-hi. 

- El capítol III, sobre l'escolarització dels alumnes, inclou dos articles que fan referència als criteris i els 

procediments per a l'escolarització. 

- El capítol IV, amb quatre articles, fa referència a l'atenció educativa dels alumnes amb necessitats 

específiques de suport educatiu als ensenyaments postobligatoris i de transició a la vida adulta. 

- El capítol V, sobre serveis i recursos, consta de quatre articles que expliciten els serveis i recursos que 

es posen a disposició del sistema educatiu perquè aquest faci efectiva l'escolarització i l'educació de 

tots els alumnes. El capítol preveu també la creació d'un mapa territorial de recursos. 

 

El Decret acaba amb tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. 

Aquest Decret s'inclou al pla anual normatiu 2017 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i s'ha 

tramitat d'acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment comú de les 

administracions públiques de Catalunya i amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern, i disposa del dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya. 

 

A fi d'orientar la previsió del tipus i de la intensitat de suports que es puguin requerir, es consideren alumnes 

amb necessitats específiques de suport educatiu: 

 

a) Els alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitats físiques, 

intel·lectuals o sensorials, trastorns de l'espectre autista, trastorns greus de conducta, trastorns 

mentals, i malalties degeneratives greus i minoritàries. 

b) Els alumnes d'origen estranger amb necessitats educatives derivades de la incorporació tardana al 

sistema educatiu, de la falta de domini de la llengua vehicular dels aprenentatges i de l'escolaritat 

prèvia deficitària. 

c) Els alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals 

especialment desfavorides. 

d) Els alumnes amb trastorns d'aprenentatge o de comunicació, entesos, aquests últims, com a 

trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge. 

e) Els alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els talents simples i 

complexos i la precocitat. 

f) Els alumnes amb risc d'abandonament escolar prematur. 



 

Les mesures i els suports addicionals es planifiquen per als alumnes següents: 

 

a) Alumnes de l'avaluació dels quals es desprèn que tenen dificultats en l'aprenentatge. 

b) Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 

c) Alumnes que cursen, simultàniament, l'educació secundària obligatòria i estudis de música o de dansa, 

o tenen una dedicació significativa a l'esport, d'acord amb el que estableixi el Departament 

d'Ensenyament i a fi de facilitar-los el seguiment i la superació dels estudis d'educació secundària 

obligatòria. 

d) Alumnes que temporalment necessiten un recurs que doni resposta a determinades condicions de 

salut, al compliment de mesures judicials d'internament, o a l'adopció de mesures de protecció de 

caràcter residencial. 

 

 

Les mesures i els suports addicionals es determinen: 

 

a) A partir de la detecció de les necessitats dels alumnes per part del tutor, la família i l'equip docent. 

Si la CAD ho determina, l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) a l'educació 

infantil i primària, i l'EAP o l'orientador a l'educació secundària obligatòria, han de fer una 

avaluació psicopedagògica. En el cas dels alumnes d'origen estranger, els equips d'assessorament i 

suport en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) poden col·laborar, si escau, en aquesta 

detecció. 

b) En els ensenyaments postobligatoris i en les escoles d'adults, per a tots aquells alumnes que ho 

necessitin i, especialment, com a continuïtat al pla de suport individualitzat (PI) que consti en 

l'expedient de l'alumne, o en cas que l'alumne tingui un certificat de discapacitat i ho requereixi. 

 

 

El pla de suport individualitzat (PI) 

 

1. El pla de suport individualitzat (PI) és un document que recull les valoracions i la presa de decisions 

dels equips docents —amb la participació de la família i de l'alumne—, sobre la planificació de 

mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars de determinats alumnes en 

tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu. 

 

2. Al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria el PI 

s'ha d'elaborar per als casos següents: 

 

a) Els alumnes que presenten necessitats educatives especials. 

b) Els alumnes nouvinguts que s'incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya. 

c) Els alumnes que ja no assisteixen a l'aula d'acollida però que reben suport lingüístic i social per 

seguir el currículum amb el seu grup classe. 

d) Els alumnes que estan atesos en centres del Departament de Salut, en centres de justícia juvenil 

del Departament de Justícia, o en centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 

l'Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i no poden assistir als 

centres educatius regularment. 

e) Els alumnes als quals es redueix la durada dels estudis en qualsevol etapa. 



f) Els alumnes que cursen simultàniament educació secundària obligatòria i altres ensenyaments 

de música o dansa, o que cursen educació secundària obligatòria i tenen una dedicació 

significativa a l'esport. 

g) Sempre que, en el pas de l'educació primària a l'educació secundària, l'EAP ho hagi fet 

constar en l'informe de l'EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport 

educatiu. 

h) Excepcionalment, aquells alumnes que per assolir les competències bàsiques requereixin 

mesures addicionals. 

i) Els alumnes sobre els quals s'hagi pres la decisió d'avaluar-los amb criteris d'avaluació 

inferiors o superiors als del nivell que els correspon. 

 

 

3. A l'etapa de batxillerat el PI s'ha d'elaborar per als casos següents: 

 

a) Els alumnes que es troben en els supòsits establerts als apartats a, b, c, d i e del punt 2. 

b) Els alumnes amb trastorns d'aprenentatge o de comunicació, sempre que les necessitats 

educatives de l'alumne ho requereixin o mentre el PI sigui un requisit per presentar-se a les 

proves d'accés a estudis superiors. 


