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INTRODUCCIÓ 

 

DEFINICIÓ DEL PEC 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que, a partir de l’anàlisi 

del context, enumera i defineix els trets d’identitat del nostre centre, formula els 

objectius institucionals, expressa l’estructura organitzativa de la nostra institució 

i acaba amb la redacció de les Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre (NOFC) que representa la formalització d’aquesta estructura 

organitzativa. 

 

ELS APARTATS QUE CONFIGUREN EL PEC SÓN: 

1. ANÀLISI DEL CONTEXT 

2. TRETS D’IDENTITAT 

2.1. Relació del centre amb l’entorn 

2.2. Acollida i integració 

2.3. Mediació  

2.4. Tractament de les llengües i Pla Lector del centre 

2.5. Ús de les noves tecnologies 

2.6. Atenció a la diversitat 

2.7. Pla català de l’esport a l’escola 

2.8. Educació per a la salut 

2.9. Sostenibilitat i medi ambient 

2.9.1. Escola verda 

2.9.2. Hort: Qui coneix estima 

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

4. NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE  

(document a part) 

5. ANNEXOS 
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1. ANÀLISI DEL CONTEXT 

El PEC és una proposta integral que compromet i lliga tots les membres de la 

nostra comunitat educativa, i és un instrument que sintetitza un projecte 

d’actuació en el centre perquè recull les grans pautes orientadores de l’acció a 

l’institut. Per aquesta raó, les actuacions dels equips de professorat o de cada 

professor/a individualment, del personal administratiu i de serveis, i 

naturalment, de l’equip directiu, l’han de tenir com a base o font de referència. 

 

L’institut de Puig-reig és un centre de titularitat pública depenent del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els nivells educatius 

que s’hi imparteixen són l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i el 

CFGM d’Elaboració de productes Alimentaris. És per aquest motiu, un centre 

amb alumnes de diferents edats i amb uns currículums molt diversos. 

 

La situació sociogeogràfica ve determinada pel fet que integra alumnes de 

diferents municipis limítrofes, que són, alhora, molt diferents entre ells. Això fa 

que hi hagi una gran dispersió d’interessos en els alumnes i també unes 

situacions personals molt diverses. La disseminació dels domicilis fa que 

alguns alumnes hagin de fer ús del transport. 

 

Globalment, la situació socioeconòmica és de nivell mitjà-baix. La majoria de 

famílies estan ocupades en el sector secundari. No hi ha grans problemes de 

seguretat ni de marginació.  
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2. TRETS D’IDENTITAT 

MISSIÓ 

La nostra missió és la de formar persones responsables i competents, que 

puguin desenvolupar-se lliurement;  i contribuir, juntament amb les famílies, a 

l’educació integral dels alumnes, tot potenciant la integració i la cohesió social, i 

atenent la diversitat per tal que tots els alumnes puguin assolir les 

competències bàsiques. 

VISIÓ 

Volem un centre que: 

 Formi persones compromeses, tolerants i responsables. 

 Valori i potenciï l’esforç, l’autonomia i la iniciativa. 

 Potenciï l’atenció a la diversitat tot assegurant l’assoliment de les 

competències bàsiques i perseguint, al mateix temps, l’excel·lència en la 

formació. 

 Afavoreixi l’ús de les noves tecnologies com a eines d’ensenyament i 

aprenentatge. 

 Fomenti l’aprenentatge a través de l’observació, la manipulació, 

l’experimentació i la recerca. 

 Potenciï el plurilingüisme. 

VALORS 

 El compromís amb la cultura i la llengua catalana. 

 El respecte al pluralisme, dins la diversitat cultural i ideològica, que 

propiciï un bon clima de convivència basat en la tolerància i la solidaritat. 
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 El diàleg, la mediació i l’educació de les emocions com a eines 

importants de resolució de conflictes. 

 L’esperit crític, la creativitat i el raonament científic com a elements de 

creixement personal. 

 L’esforç, la superació i l’estudi com a mitjà per aconseguir èxits 

acadèmics i de realització personal. 

 La responsabilitat i l’autonomia, que s’aprenen en l’exercici conscient 

dels nostres deures en el treball i la convivència. 

 El respecte mutu i el civisme. 

 El respecte al medi ambient,  la implicació amb la sostenibilitat i el 

consum responsable. 

 La col·laboració amb l’entorn sociocultural. 

 La coresponsabilitat família-escola-institucions en l’educació. 

 La implicació de tota la comunitat educativa en el projecte i el 

funcionament del centre dins un entorn de treball agradable, participatiu i 

motivador. 

 El treball en equip i la responsabilitat compartida com a eines per assolir 

objectius i reptes. 

 La pràctica d’un estil de vida saludable. 

 

2.1. RELACIÓ DEL CENTRE AMB L’ENTORN 

(Annex 1 – Servei comunitari: Joves x poble) 

La difusió de les activitats del centre a l’entorn i la integració en les activitats del 

poble és una de les activitats que contribueixen més a un dels objectius del 

centre, el de la cohesió social. Això es fa a través de la pàgina web del centre, 

el compte institucional del Facebook i Twitter i a través de mitjans que fan ressò  
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de les nostres activitats (Regió 7, Berguedà actual, Nació digital, Ràdio Puig-

reig, Ràdio Berga, TV Puig-reig i TV Berguedà).  

Les estades a empreses dels alumnes del projecte Astrolabi, de Batxillerat i del 

Cicle formatiu d’Elaboració de Productes Alimentaris, així com la col·laboració 

amb entitats i associacions dels alumnes de 4t d’ESO en el marc del servei 

comunitari afavoreixen la col·laboració amb entitats i la integració al teixit civil 

del poble. El programa Micròfons a l’aula a Ràdio Puig-reig, fet pels alumnes 

que cursen l’optativa de Ràdio al centre, així com les cantades de nadales i 

caramelles i la col·laboració a les festes del poble també són activitats 

importants per la relació institut i entorn.  

 

Projecte Fàbrica Oberta 

Participem en el projecte pilot Fàbrica Oberta, projecte que neix de la 

col·laboració conjunta del Departament d’Ensenyament, el Departament 

d’Empresa i Coneixement i el Consell de Cambres de Catalunya, amb la 

finalitat d’oferir a l’alumnat i al professorat una eina educativa per al foment de 

les vocacions industrials i la promoció dels entorns de treball industrial en la 

transició al món laboral. 

L’empresa Serradora Boix i l’Institut de Puig-reig treballem conjuntament en 

aquest projecte. 

 

2.2. ACOLLIDA  I  INTEGRACIÓ  

(Annex 2.- Pla d’acció tutorial) 

És un objectiu d’aquest centre acollir l’alumnat de nova incorporació que arriba 

procedent d’altres ciutats i països i de cultures diverses, a causa del fenomen 

de les migracions que caracteritza la societat del segle en què vivim. Per tal de 

dur a terme aquesta tasca, el centre disposa d’un Pla d’acollida i d’integració 

que es proposa: 
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- Acollir i integrar l’alumnat de nova incorporació en base al principi de la 

igualtat d’oportunitats i de no discriminació per raó de raça, procedència o 

religió. 

- Disposar els recursos materials i humans per facilitar a aquest alumnat un 

aprenentatge de la llengua tan ràpid i eficaç com sigui possible. 

- Promoure que l’alumnat nouvingut conegui la cultura catalana, la valori i s’hi 

integri. 

- Crear entre tot l’alumnat del centre un clima de convivència intercultural i 

d’integració, i alhora de rebuig a la intolerància i la xenofòbia. 

- Fer que la llengua catalana continuï sent la llengua vehicular d’aprenentatge i 

de relació, tot fent-la vehicle de la integració de l’alumnat nouvingut a la 

comunitat d’acollida. 

El centre també disposa d’un Pla d’acollida per al professorat nou al centre per 

tal de donar a conèixer el funcionament i l’organització del centre, els recursos 

dels quals disposa i l’alumnat, al més aviat possible. 

 

2.3. MEDIACIÓ 

La mediació al nostre centre es va endegar el curs 2004-2005 i continuem 

creient en la mediació com a estil de viure i conviure en el centre. El centre 

disposa d’un equip de mediadors format per famílies, alumnat i professorat. 

Els objectius principals són: 

- Potenciar l’hàbit de la Mediació, com a part del programa de suport de la 

convivència. 

- Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en la millora de la 

convivència del centre. 

- Adquirir hàbits pel que fa a procediments relacionats amb la millora de la 

convivència. 

- Difondre el concepte de Mediació com a espai per a la resolució de conflictes. 

Amb aquests objectius volem aconseguir una millor convivència i integració de 

les famílies, alumnat i professorat del centre, respectant la diversitat i valorant-
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la no com a font de conflictes sinó com a element enriquidor de la comunitat 

educativa. 

 

Projecte #aquiprobullying 

Participem en el Programa d’innovació pedagògica #aquiprobullying de 

prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals, amb 

l’objectiu que el nostre alumnat actuï com a gent actiu i compromès en la lluita 

contra l’assetjament, alhora que adquireixi les actituds i els valors propis de la 

competència social i ciutadana.  

Estem elaborant el projecte. 

 

2.4. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES I PLA LECTOR DEL CENTRE 

(Annex 3 - Projecte lingüístic) 

(Annex 4 - PLEC) 

L’institut es defineix com a català; fomenta la consciència nacional catalana 

mitjançant el coneixement de la cultura, la llengua i les tradicions. 

La llengua vehicular del centre és el català. L’institut pretén garantir un 

coneixement satisfactori de les llengües catalana i castellana per a tot l’alumnat 

en finalitzar l’ESO. Igualment, assegura un tractament no discriminatori de les  

dues llengües i tendeix a normalitzar l’ús del català, com a llengua pròpia de 

Catalunya, dins el marc d’un bilingüisme real, tal com queda descrit en el 

Projecte Lingüístic del Centre.  

El centre també dóna una gran importància a l’ensenyament de la llengua 

anglesa, com a primera llengua estrangera, que s’ensenya a tots els nivells. 

Durant el mes de juliol del 2010 s’aprova el projecte presentat pel departament 

de llengües estrangeres per participar en un Pla Experimental per potenciar l’ús 

oral de la llengua anglesa, amb una durada de tres anys.  

Des del centre també es promou que es faci una part del currículum en anglès. 

L’alemany és la segona llengua estrangera que es pot aprendre a ESO i 

Batxillerat en la franja d’optativitat. 
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Un dels objectius del centre és que l’alumnat aprengui les tres llengües, català, 

castellà i anglès, i arribi a un domini de totes tres que els permeti comunicar-se 

amb fluïdesa i propietat en qualsevol d’elles. 

També es pretén que l’alumnat conegui i estimi la realitat catalana com a 

pròpia, sigui sensible als valors culturals i tradicionals del seu poble, tot 

respectant els companys i companyes que provenen d’altres indrets, ajudant-

los a conèixer i respectar els valors històrics i la realitat del nostre país. El 

respecte mutu és una exigència educativa s’assumeix des del centre. 

La lectura és un eix transversal pel centre. Tenim molt present que 

la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit 

per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. 

És per això que l’Institut de Puig-reig ha participat en el Pla d’Impuls a la 

Lectura durant el període 2011-2014.  

 

2.5. ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES 

Una de les apostes que ha canviat més radicalment el tarannà i la metodologia 

de l’aprenentatge ha estat l’ús de les TIC i les TAC.  

L’Institut de Puig-reig va entrar al projecte EDUCAT 1x1 a finals del curs 2009-

2010 amb els alumnes de 1r d’ESO, i progressivament s’hi va anar afegint tot 

l’alumnat de l’ESO.  

Això ha provocat que tots els alumnes d’ESO utilitzin el netbook per a les 

activitats d’aprenentatge; que s’hagin introduït entorns virtuals d’aprenentatge; 

que s’hagin dotat les aules amb pissarres digitals; que s’hagi implantat el 

moodle del centre i les eines del Google Apps que ens proporciona el fet de 

tenir un domini propi, de manera que cada alumne/a i cada professor/a disposa 

de correu, drive, calendari i sites. 

 

2.6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

(Annex 5) 
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2.7. PLA CATALÀ DE L’ESPORT A L’ESCOLA 

Amb aquest pla, l’institut pretén posar a l'abast de tot l’alumnat la pràctica 

d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats 

per contribuir a la formació personal i cívica de tots ells. Més concretament 

pretenem: 

 Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no 

lectiu de l'alumnat. 

 Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i 

esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat. 

 Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, 

facilitant l'accés de tots els nois i noies a la pràctica esportiva escolar, i 

en especial dels nouvinguts. 

 Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la 

tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, 

l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, 

l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres. 

 Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició 

d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar. 

 Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació 

activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova 

creació. 

2.8. EDUCACIÓ PER A LA SALUT 

El nostre centre té una trajectòria rellevant pel que fa a l’educació per a la salut, 

ja que entre els anys 2001 i 2005 va realitzar un pla estratègic d’educació per a  

la salut. Una vegada finalitzat aquest pla s’han continuat i es continuaran fent 

xerrades i tallers amb l’objectiu de contribuir directament en l’educació integral i 

en la millora de la salut del nostre alumnat, col·laborant principalment amb el 
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CAP del nostre municipi. Cada dos anys es fan unes Jornades de Salut que 

concentren les xerrades i els tallers en una setmana. 

A més, l’institut de Puig-reig està integrat dins de la Xarxa Europea d’escoles 

promotores de la Salut, arran de la presentació d’un projecte aprovat pel PESE 

l’any 2002. 

 

Dins del Programa “Salut i Escola”, tot l’alumnat del centre pot gaudir d’una 

Consulta Oberta per tal d’aclarir dubtes relacionats amb diferents aspectes de 

salut (drogodependència, sexualitat, hàbits alimentaris, ansietat, conductes 

amb risc, etc.). La consulta és atesa per una infermera del CAP cada quinze 

dies. 

 

2.9. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 

2.9.1 ESCOLA VERDA 

L’institut de Puig-reig creu que els centres educatius han d’incorporar el 

component ambiental tant en l’àmbit de la gestió com en l’àmbit docent, i que 

són una garantia de futur per formar ciutadans i ciutadanes responsables. És 

per aquest motiu que formem part de la Xarxa d’Escoles Verdes i que treballem 

per aconseguir un futur més sostenible. 

2.9.2. HORT I JARDINERIA: QUI CONEIX ESTIMA 

El nom del nostre projecte és "Qui coneix, estima". Si l'anomenem així és 

perquè aquest projecte va més enllà del foment d'hàbits vinculats a l'horticultura 

i l'agricultura ecològica. Nosaltres volem que els nois i noies estimin la terra, i 

per estimar-la, l'han de conèixer. Volem que coneguin com es treballa, com 

s'ha de cuidar per a que doni fruits, que entenguin el pas del temps, que 

aprenguin la història, que sàpiguen perquè passen les coses i que se sentin 

part activa i important de la societat, en general, i del territori, en particular. 

L'arrelament dels nois i noies a l'institut és fonamental per a que el respectin, 

canviar l'actitud dels adolescents envers l'institut serà possible en la mesura 
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que se'l sentin seu,  difícilment trencaran un arbre que han plantat o espatllaran 

un banc que han construït. 

 Conèixer la terra, tocar-la i trepitjar-la dóna sentit a la vida, proporciona 

benestar físic i emocional. L'aprenentatge, el coneixement i especialment la 

salut són part important del desenvolupament del nostre projecte. 

"Qui coneix, estima" no és un projecte tancat sinó que l'anem construint a mida 

que veiem noves possibilitats i també a partir de necessitats que es van 

generant. 

Projectem el treball d'horticultura tant a l'hort com a dins de l'hivernacle, la 

jardineria i la cura de l'entorn, i la vinya (recuperant construcció i ceps 

autòctons), conjuntament amb la cultura i el coneixement del territori a través 

de persones que formen part de les nostres arrels. 

El projecte va més enllà de fomentar hàbits de vida ecològics, nosaltres volem 

que els nois i noies estimin la terra, i per estimar-la, l’han de conèixer. Volem 

que coneguin com es treballa, com s’ha de cuidar perquè ens doni fruits, que 

entenguin el pas del temps, la climatologia, que aprenguin història. 

 

Volem que aquest projecte el visquin tots els alumnes de l’institut en algun 

moment de l’ESO. És per això que sempre s’ha plantejat a 1r d’ESO com a 

optativa per trimestres, i s’amplia a 2n o 3r d’ESO depenent de la disponibilitat 

de recursos. 
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 3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

En aquest apartat es descriuen els òrgans de govern. Les seves atribucions i 

funcions s’especifiquen en el document NOFC. 

 

3.1. ÒRGANS DE GOVERN 

 

- ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS 

 Directora 

 Cap d’estudis 

 Secretària 

 Coordinadora pedagògica 

 

- ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS 

 Claustre de professorat 

 Consell escolar 

 

 

3.2. ÒRGANS DE COORDINACIÓ 

 

- DEPARTAMENTS DIDÀCTICS, formats pels caps de departament i els 

professors i professores que pertanyen a cada un d’ells. 

 

- EQUIPS DE NIVELL, formats pel professorat que imparteix classe en aquell 

nivell. 

 

- COMISSIONS, formades pel professorat del centre per tal de treballar 

diferents aspectes transversals i proposades des del claustre de professorat. 
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UNIPERSONALS: 

- Caps de departament 

- Coordinació de Salut 

- Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals 

- Coordinadors/es de nivell ESO, Batxillerat i CFGM 

- Coordinació TIC 

- Coordinació d’Activitats i Serveis Escolars 

- Coordinació d’Estada a l’Empresa 

- Tutors/es de grup i individuals. 

 

 

4. NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE 

CENTRE 

Document a part. 

 

 

 

 

 

  



 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS 

 

ANNEX 1.- SERVEI COMUNITARI: JOVES X POBLE 

ANNEX 2.- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL  

ANNEX 3.- PROJECTE LINGÜÍSTIC 

ANNEX 4.- PLEC 

ANNEX 5.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 

 

SERVEI COMUNITARI: JOVES X POBLE 

 

 
 

 

 



 
 

 

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT 

D’ESO 

TÍTOL DEL PROJECTE:  JOVES X POBLE 

 

Nivell acadèmic/curs: 4t ESO 

Nombre d’alumnat: 45 alumnes aproximadament 

Professorat implicat:  Equip docent de 4t d’ESO 

 

Espais curriculars: 

□ Educació Eticocívica 

□ Llengua  

□ Ciències Socials  

□ Matemàtiques  

□ Ciències de la naturalesa  

□ Anglès/Llengües Estrangeres  

□ Educació visual i plàstica  

□ Música  

□ Tecnologies  

□ Educació física  

□ Altres 

 

Les classes teòriques es realitzaran dins la matèria d’educació eticocívica.  

 

Entitats col·laboradores:  

- Residència Sant Josep 

- Residència Municipal de Casserres l’Onada 

- Llar d’avis de Puig-reig 

- Escola Alfred Mata 

- Escola Sant Martí 

- Escola Princesa Làscaris 

- Escola Bressol l’Estel 



 
 

 

- AMPA Escola Alfred Mata (suport a les activitats de 4 a 5) 

- AMPA Escola Sant Martí (suport activitats extraescolars) 

- AMPA Escola Bressol l’Estel  

- Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig 

- Cquie 

- Espai Jove (Ajuntament de Puig-reig) 

- Grup Xiruques de Casserres 

Descripció del projecte 

El projecte “Joves x poble“ pretén fer entendre als nostres joves la importància 

del treball amb els altres, de la col·laboració, de la participació i del voluntariat, 

tot aportant serveis a canvi d’aprenentatges concrets i no d’aspectes materials. 

Per aquest motiu, ho plantegem als grups classes de 4t amb la intenció de 

donar importància als valors personals i socials, cosa que en aquests 

moments, no sembla la seva prioritat. 

Cal tenir en compte que alguns alumnes no tenen igualtat d’oportunitats en la 

participació del seu poble,  ni en la seva implicació, per això, a partir d’un 

projecte de servei comunitari com aquest, pot ser una forma d’obrir-se al poble 

i de conèixer altres canals i tipologies de població que permetran la seva 

participació, de forma educativa, i oferint un servei. És possible que a partir 

d’aquesta experiència alguns joves trobin alguna via oberta per poder formar 

part  d’entitats i així, incrementar els serveis que puguin donar a una part del 

nostre entorn més proper. 

 

Volem implementar el projecte a 4t d’ESO, curs en el qual hi haurà uns 45 

alumnes aproximadament. Per això ens plantegem diferents línies d’actuació, 

ja que sinó serà difícil que tots els alumnes puguin passar per una sola entitat. 

Aquestes línies són:  

a) Joves col·laborant en diferents tallers a les residències i al casal de gent 

gran: psicomotricitat, informàtica, passejades, ... 

b) Escoles de primària: suport a la lectura ... 

c) AMPA Escoles de primària: suport a les activitats extraescolars... 



 
 

 

d) AMPA Escola Bressol l’Estel: activitats en anglès per als infants   ... 

e) Cquie: activitats de neteja de camins i suport a les activitats que ofereix 

l’entitat... 

 

Competències que es desenvolupen: 

La majoria d’aprenentatges que es donen són transversals, i són en funció de 

les competències bàsiques:  

- Comunicativa Lingüística: 

 * Saber comunicar-se oralment (conversar, escoltar i expressar-se) 

 * Saber expressar fets, conceptes, emocions, sentiments...  

 * Saber argumentar i generar informació amb noves idees 

 * Saber comunicar-se per escrit 

 * Conèixer i sensibilitzar-se sobre realitats diferents i a la vegada properes a 

les seves.  

- Coneixement i interacció amb el món físic:  

* Posar als joves en situacions reals de treball que els ajudin a créixer en totes 

les dimensions de la persona: intel·lectual, emocional, física, moral ... atenent 

l’adquisició de coneixements i fomentant el desenvolupament d’habilitats i la 

formació d’actituds i valors.  

- Social i Ciutadana:  

* Despertar l’interès per desenvolupar tasques de voluntariat  

* Conèixer l’entorn més immediat i col·laborar amb les entitats més properes 

- Autonomia i iniciativa personal:  

 * Aprendre a transformar les idees en accions (proposar-se objectius, 

planificar i  

 portar a terme projectes individuals)  

 * Saber analitzar possibilitats i limitacions  

 *Conèixer les fases de desenvolupament d'un projecte (proposta, elecció, 

planificació, execució, avaluació).  

 * Saber avaluar el que s'ha fet, autoavaluar-se, extreure'n conclusions i 

valorar les  



 
 

 

possibilitats de millora.  

 * Desenvolupar habilitats i actituds de lideratge de projectes: confiança en un 

mateix,  

empatia, esperit de superació, habilitats de diàleg, cooperació, organització de 

temps i  

tasques, capacitat d'afirmar i defensar drets, assumpció de riscos...  

- Artística: 

* Elaborar materials de difusió del servei comunitari 

- Tractament de la informació i competència digital:  

* Tenir un ús competent i reflexiu de les tecnologies.  

- Matemàtica:  

* Conèixer i manejar els elements matemàtics bàsics  

- Aprendre a aprendre:  

* Ser capaç de continuar aprenent i reflexionar de manera cada vegada més 

eficaç i autònoma. 

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei comunitari 

Pendents de programació 

Activitats del servei comunitari 

Pendents de programació 

Temporització 

La previsió és realitzar les 10 hores teòriques fins aproximadament el mes de 

desembre/ gener i les 10h pràctiques a partir d’aquest mes fins el mes de 

maig.  

Activitats d’avaluació 

Cada alumne/a tindrà el seu bloc de reflexió,  una espècie de diari de camp on 

haurà d’anotar:  

 - Dia, hora i lloc de l’activitat  

 - Explicació de les accions/activitats realitzades al dia  

 - Valoració de les tasques realitzades  

 - Idees que se’ls ocorren sobre la marxa.  



 
 

 

 - Exposar les emocions que s’han despertat o generat mentre han realitzat les 

tasques  

 - Valorar les activitats que més han agradat i les que menys i en quines han 

tingut més facilitat i en quines més dificultat.  

Per altra banda, també es realitzarà una part de l’avaluació a partir de les 

impressions i enquestes objectives que es realitzaran des de les entitats per a 

cada alumne/a i a partir d’una rúbrica d’autoavaluació. 

Difusió del projecte 

-Estarà aprovat pel Pla anual i per tant, tota la comunitat escolar estarà 

assabentada del projecte a desenvolupar. 

-A la web de l’institut es posarà informació  del projecte. 

-Es realitzarà un petit vídeo de les diferents experiències on intervinguin els 

agents implicats per tal que es pugui posar a diferents webs com a divulgació 

de les mateixes. 
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INTRODUCCIÓ 

 
L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen  al 
desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés 
d’aprenentatge i a l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de 
potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i 
responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un millor 
creixement personal i integració social.  Així mateix, l’acció tutorial ha de 
contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i en la 
implicació de l’alumnat en la dinàmica del centre. L’acció tutorial ha d’emmarcar 
el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre educatiu, tot integrant les 
funcions del tutor/a i les actuacions d’altres professionals i organitzacions 
(professorat, departaments didàctics, equips docents, comissions, etc.) 
 
Per aquest motiu, concretem els objectius i les activitats que portarem a terme 
en relació amb: 
- L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat 
- La cohesió i dinamització del grup classe 
- La coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents 
- La comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat 
- La col·laboració en aspectes organitzatius del centre. 
 
Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat, tindrem en compte 
els aspectes següents: 
- Desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi 
i de lleure, valors i cura de la imatge, autogestió de les emocions i afectivitat, 
autoregulació i hàbits de vida 
- Orientació escolar: procés d’aprenentatge, autoavaluació i avaluació, 
perspectives de futur, ... 
- Orientació acadèmica i professional: itineraris acadèmics i professionals, 
situació de l’entorn, món laboral, presa de decisions, ... 
- Convivència i participació: relació amb els altres, participació al centre, 
habilitats socials, reconeixement i respecte per la diversitat, resolució de 
conflictes, habilitats comunicatives, valors per viure en democràcia, ... 
 
El PAT i el seus continguts han de prendre un caràcter de transversalitat que 
impregni i ajudi a donar coherència al conjunt de les accions educatives de tot 
el professorat,  al desenvolupament curricular, i a l’assoliment de les 
competències bàsiques. 
D’altra banda, si cal prioritzar quines de les competències bàsiques, 
identificades per a l’educació obligatòria, són de més fàcil tracte a través de 
l’acció tutorial específica  podríem esmentar les següents :  
 

 Competències  personals (autonomia i iniciativa personal) 

 Competències especifiques centrades en conviure i habitar el món 

 Coneixement i interacció amb el món físic  



 
 

 

 Competència social i ciutadana 

 Competències comunicatives 
 
A partir de l’acció tutorial s’ha d’intentar aconseguir les competències 
transversals que potenciïn contextos, aprenentatges, modelatges, 
interaccions…  per facilitar la integració, la cohesió social, i l’autonomia 
personal en l’alumnat: aprendre a ser, aprendre a estar, aprendre a conviure i 
aprendre a aprendre. 
 

L’objectiu: l’alumne/a 
 
 
 
 
 



 
 

 

FUNCIONS DELS TUTORS/ES 
 
Al nostre centre, distingim entre el tutor/a grupal i el tutor/a individual. El tutor/a 
grupal és l’encarregat de portar a terme les sessions de tutoria grupal 
setmanalment, i a la vegada és tutor/a individual. La tutoria individual queda 
repartida entre gran part del professorat, de manera que cada professor/a té 
sota la seva responsabilitat l’acció tutorial d’uns 14/15 alumnes 
aproximadament, convertint-se en el seu respectiu TUTOR/A INDIVIDUAL 
(principal referent de l’alumne/a al centre). Aquests alumnes han de ser del 
mateix nivell educatiu (exceptuant algun cas molt especial). 
Una de les condicions per ser tutor individual d’un alumne/a és ser professor 
d’alguna de les matèries.  
 
Les funcions principals del tutor/a grupal són les següents: 

- Conduir les sessions de tutoria segons la planificació feta en el Pla 
d’Acció Tutorial i els acords presos a les reunions d’equips docents. 

- Conèixer la dinàmica interna del grup per tal de potenciar-ne els 
aspectes positius i intentar modificar-ne els negatius. 

- Canalitzar i donar resposta a les necessitats col·lectives. 

- Fer el seguiment de tota la promoció a nivell acadèmic. 

- Presidir les juntes d’avaluació 

- Coordinar-se amb l’altre tutor/a grupal del mateix nivell. 

- Col·laborar amb la resta de tutors/es grupals del centre en l’aplicació, 
revisió i avaluació del PAT. 

- Després del tutor/a individual, és el següent responsable de l’alumne/a 
enfront la comunitat educativa. L’alumne/a es dirigirà a ell/a en cas 
d’absència del seu tutor/a individual. 

- Acollir el grup d’alumnes i les seves famílies a l’inici de curs i explicar-los 
aspectes relacionats amb l’organització i funcionament del centre. 

 
Les funcions principals del tutor/a individual són les següents: 

- És el primer orientador de l’alumne/a al centre. Per tant, ha de promoure 
una veritable relació interpersonal amb els seus “alumnes”, amb els 
quals ha d’establir un clima de confiança i de comunicació garantint la 
confidencialitat professional. 

- És el referent adult i “guia orientador” de l’alumne/a. Ha d’ajudar a 
augmentar l’autoestima de l’alumnat i destacar els aspectes positius de 
la seva personalitat per millorar la seva capacitat de relació interpersonal 
i el seu rendiment acadèmic. 

- És un orientador en el procés d’aprenentatge de l’alumne/a: l’orienta i 
l’ajuda en la planificació i realització de les tasques escolars i en la tria 
d’optatives, d’acord amb els seus interessos i capacitats. 

- És un bon coneixedor de la situació personal i familiar de cada alumne/a 
amb la finalitat de facilitar el procés d’aprenentatge i de 
desenvolupament personal. 



 
 

 

- És el vincle de comunicació entre el centre i les famílies. Per mitjà de les 
entrevistes personals, manté informades les famílies, en relació a: 

- rendiment acadèmic 
- assistència i puntualitat a les classes 
- comportament 
- incidències i expulsions 
- sobre el material que fa falta per treballar a les aules (llibres, 
quaderns, material esportiu, ...) 
- l’estat d’ànim i motivació cap a l’estudi 

- És el responsable de gestionar les notes dels “seus alumnes” a les 
juntes d’avaluació. També acorda conjuntament amb l’equip docent, 
quines observacions queden consensuades i s’han de transmetre a 
l’alumne/a i a la seva família. 

- És l’encarregat de vetllar per les mesures d’atenció a la diversitat que 
s’apliquen als “seus alumnes ”. 

- És el responsable de demanar el servei de psicopedagogia en el cas 
que es cregui convenient. 

- Ha de saber acompanyar l’alumne/a en casos de situacions conflictives 

- Ha de ser capaç d’establir conversa amb l’alumne/a per parlar sobre el 
seu passat, present i futur. 

 
 

 
Cal que els tutors individuals mantinguin, com a mínim, una entrevista amb la 
família anual, i una entrevista individual amb l’alumne/a per trimestre.  



 
 

 

LA TUTORIA INDIVIDUALITZADA 
 
 
Cada professor és responsable d’entre 14 i 15 alumnes d’un nivell per tal de 
poder donar una millor atenció a les famílies i als alumnes. És molt important 
que el tutor faci el seguiment dels seus alumnes tutoritzats entrevistant-los 
tantes vegades com sigui necessari al llarg del curs, tant a ells com a les seves 
famílies. 
 
Alguns dels possibles aspectes i motius per tractar en una tutoria 
individualitzada amb alumnes poden ser els següents: 

1. Adaptació al centre (en cas d’alumnes de 1r d’ESO o de nova 
incorporació) 

2. Organització dels materials, de les feines, etc. 
3. Relació, tant amb companys com amb adults. 
4. Compliment de les normes i aparició de conflictes  
5. Relacions a nivell familiar 
6. Aprenentatges 
7. Absentisme 
8. Orientació d’activitats extraescolars 
9. Orientació acadèmica i professional 
10.  Altres 

 
 
Tal com s’ha esmentat anteriorment, les entrevistes amb les famílies també 
tenen un paper molt important. La periodicitat de les mateixes, les establirà el 
tutor/a corresponent en funció de les necessitats, però tenint en compte que 
caldrà tenir com a mínim una entrevista presencial amb la família durant el 
curs escolar. 
 
Els objectius principals d’aquestes entrevistes poden ser els següents: 

1. Coneixement de les parts implicades per tal d’obrir un canal de 
comunicació 

2. Informar sobre l’evolució de l’alumne/a, tant per part de l’escola com per 
part de la família. 

3. Planificar una intervenció per tal de millorar la situació de l’alumne/a i 
afavorir el seu creixement i posteriorment fer-ne un seguiment. 

4. Orientar sobre les sortides professionals i/o laborals a que pot accedir 
l’alumne/a. 

5. Informar sobre recursos que poden beneficiar la situació de l’alumne/a. 
6. Rebre informació sobre l’alumne/a per part de la família. 

 
Si es creu convenient, el tutor/a podrà posar-se en contacte amb altres serveis 
(psicopedagog del centre, EAP, educadora social, EAIA, ....) per tal d’atendre 
de forma més especialitzada les necessitats de l’alumne/a. Per aconseguir que 
l’alumne/a rebi algun d’aquests serveis, cal que el tutor/a ompli el full de 
demanda que es troba en el NOFC. Una vegada omplert el full, s’ha de donar al 



 
 

 

psicopedagog perquè ho pugui traspassar a la Comissió d’atenció a la 
Diversitat, valorar-lo i aconseguir el servei sol·licitat. 
 
S’han elaborat uns fulls de registre (de seguiment amb diferents serveis, 
entrevistes amb la família i amb l’alumne) en els quals cada tutor/a ha d’anotar 
les dades més importants de les sessions realitzades. Aquests fulls s’han de 
guardar a la carpeta individual de cada alumne/a, per tal que la informació 
recollida i els acords presos no es perdin i en quedi constància en el centre al 
llarg de tota l’etapa. 
 
A l’apartat de materials del dossier de tutoria hi consten orientacions per portar 
a terme les entrevistes i orientacions pel que fa a la tutoria individualitzada 
d’alumnes amb problemes de comportament. 
 
 
 
Les carpetes individuals dels alumnes han de contenir els següents documents:  

 Informe de traspàs de primària a secundària. 

 Dictamen o informe de l’EAP, si s’escau. 

 Fitxa de dades de l’alumnat actualitzada. 

 Resum de les diferents entrevistes realitzades amb l’alumne/a i la 
família. 

 Fulls d’incidències i comunicats de disciplina i expulsió del curs o cursos 
anteriors. 

 Pla individualitzat, si s’escau. 
 

 
   
 
 
 

  



 
 

 

 

LA TUTORIA GRUPAL 
 
La tutoria grupal es realitza durant una hora setmanal (dijous) a tots els grups 
d’ESO i Batxillerat. L’encarregat de portar-la a terme és el tutor/a grupal.  
 
Organització de les sessions 
 
Els eixos principals de les sessions de tutoria són els següents: 
 

1r ESO 

 L’acollida: Coneixement del centre (espais, horaris, càrrecs i funcions,  

normes, serveis...); ús de l’agenda. 

 Coneixement dels alumnes del grup-classe (algunes propostes a la carpeta blava de 

la sala de professors amb l’etiqueta “pla d’acollida”) 

 Decoració de l’aula (el grup decideix què cal penjar a la cartellera, parets, ...) 

 Tria de delegats. 

 Coneixement i preparació del Pla d’Evacuació 

 Coneixement i reflexió sobre l’etapa que han iniciat. (Què és l’ESO, matèries 
obligatòries, optatives, Treball de síntesi,...) 

 L’estudi: les condicions per a l’estudi, hàbits i tècniques 

- http://www.xtec.cat/~jcruz/t_estudi/ 

- El resum: http://www.xtec.cat/~mibanez1/resum.htm / 
http://www.xtec.cat/fadults/recursos/SGFPA/tecniquesestudi9.pdf 

- L’esquema: http://blocs.cpnl.cat/distanciagava/files/2011/10/com-fer-un-
esquema.pdf 
http://www.xtec.cat/fadults/recursos/SGFPA/tecniquesestudi8.pdf 

- El subratllat: http://www.xtec.cat/~jcruz/t_estudi/subratllat/subratllat.htm 

 Autoconeixement de les pròpies aptituds i capacitats. L’autoestima 

 Reflexió sobre el propi aprenentatge. Preparació de les avaluacions 

 Dinàmica de grups. Mediació i relacions interpersonals 

 Relació amb el professorat: respecte... 

 Reflexió sobre el funcionament de l’institut, el grup i les matèries.  

 La preparació de les activitats complementàries (Nadal, Sant Jordi, ...) 

 Revisió de resultats de les avaluacions. 

 Preparació del Treball de síntesi 

 Bon ús de les TIC, internet, xarxes socials 

 

 

2n ESO 

 Coneixement del centre (espais, horaris, normes, serveis...) 

 Decoració de l’aula (el grup decideix què cal penjar a la cartellera, parets, ...) 

 Drets i deures de l'alumnat. 

 Tria de delegats. 

 Coneixement i preparació del Pla d’Evacuació 

 Hàbits i tècniques d’estudi: la planificació de l'horari a casa, treball en equip; clima  

http://www.xtec.cat/~jcruz/t_estudi/
http://www.xtec.cat/~mibanez1/resum.htm%20/
http://www.xtec.cat/fadults/recursos/SGFPA/tecniquesestudi9.pdf
http://blocs.cpnl.cat/distanciagava/files/2011/10/com-fer-un-esquema.pdf
http://blocs.cpnl.cat/distanciagava/files/2011/10/com-fer-un-esquema.pdf
http://www.xtec.cat/fadults/recursos/SGFPA/tecniquesestudi8.pdf
http://www.xtec.cat/~jcruz/t_estudi/subratllat/subratllat.htm


 
 

 

de treball, participació a classe, rendiment acadèmic. 

 Autoconeixement de les pròpies aptituds i capacitats.  

 Reflexió sobre el propi aprenentatge. Preparació de les avaluacions 

 Dinàmica de grups: Treball dels conflictes de grup.  

 Reflexió sobre el funcionament del centre, el grup i les matèries. Preparació  
de les avaluacions 

 Revisió de resultats de les avaluacions. 

Llengua i cohesió social; interculturalitat; igualtat 

 La preparació de les activitats complementàries (Nadal, Sant Jordi, ...) 

 Bon ús de les TIC, Internet, xarxes socials 

 Salut i escola. Xerrada de la infermera. 

 Tria d’optatives (per 3r d’ESO) 
 

 
 

3r ESO 

 Coneixement del centre (espais, horaris, normes, serveis...)  

 Decoració de l’aula (el grup decideix què cal penjar a la cartellera, parets, ...) 

 Tria de delegats.  

 Coneixement i preparació del Pla d’Evacuació 

 La preparació de les activitats complementàries (Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi) 

 Hàbits i tècniques d’estudi. Algunes adreces interessants:  
http://www.xtec.cat/~ibalague/aula/tecniques/tecniques.html 
http://www.iessonpacs.cat/main/files/alumnes/ajut-a-estudi.pdf 
http://millorarestudi.wikispaces.com/H%C3%A0bits+d'estudi 
http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/tecniques-estudi/ 

 Programa de prevenció de drogues i altres substàncies 

 Autoconeixement de les pròpies aptituds i capacitats.  

 Llengua i cohesió social; interculturalitat; igualtat  

 Reflexió sobre el propi aprenentatge. Preparació de les avaluacions. 

 Reflexió sobre el funcionament del centre, el grup i les matèries. Preparació de les 

avaluacions. 

 Revisió de resultats de les avaluacions. 

 Responsabilitat ciutadana.  

 Programa “Capgira l’adolescència”: material que ens proporcionen per treballar els 
canvis físics i emocionals de l’adolescència”, amb la finalitat que els joves entenguin i 
acceptin els canvis propis d’aquesta etapa. 

  Tria d’itineraris de 4t d’ESO. 

  Orientació: la tria d'itineraris.  

 

 

4t ESO 

 Coneixement del centre (espais, horaris, normes, serveis...) 

 Decoració de l’aula (el grup decideix què cal penjar a la cartellera, parets, ...) 

  Tria de delegats. 

 Coneixement i preparació del Pla d’Evacuació 

http://www.xtec.cat/~ibalague/aula/tecniques/tecniques.html
http://www.iessonpacs.cat/main/files/alumnes/ajut-a-estudi.pdf
http://millorarestudi.wikispaces.com/H%C3%A0bits+d'estudi
http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/tecniques-estudi/


 
 

 

 La preparació de les activitats complementàries (Nadal, Sant Jordi, ...) 

 Hàbits i tècniques d’estudi. 

 Autoconeixement de les pròpies aptituds i capacitats.  

 Llengua i cohesió social; interculturalitat; igualtat 

  Reflexió sobre el propi aprenentatge. Preparació de les avaluacions 

 Dinàmica de grups.  

 Reflexió sobre el funcionament del centre, el grup i les matèries. Enquestes. 

Revisió de resultats de les avaluacions. 

 Orientació acadèmica i professional. Visita a la Fira de l’estudiant de Manresa. 

 Preparació del viatge de final de curs. 

  Preparació del projecte de recerca. 

Adreces interessants per treballar l’orientació acadèmica i professional: 

- www.edubages.cat/orienta 

- Orienta’t. Portal d’orientació acadèmica i professional  

- Estudiar a Catalunya: http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/ 

- In-forma’t: http://www.informat.cat/ca 

- Orienta’t.cat: http://www.orientat.cat/ca 

- Questudio.cat (revista en línia): http://www.qestudio.cat/ 

- Materials d’orientació professional CamiNet:  
http://www.diba.cat/web/educacio/recursos/publica/publicacions/caminet 

- El GR. L’eina per arribar allà on vols.: 
http://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/ 

- http://www.educaweb.cat/ 

- Servei d’Ocupació de Catalunya –SOC-  (Orientació Professional) 
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadan
s/orientacioTrobarFeina/orientacio_professional.html 

 

1r BAT 

 Coneixement del centre (espais, horaris, normes, serveis...) 

 Decoració de l’aula (el grup decideix què cal penjar a la cartellera, parets, ...) 

  Tria de delegats. 

 Coneixement i preparació del Pla d’Evacuació 

 La preparació de les activitats complementàries (Nadal, Sant Jordi, ...) 

 Control d’assistència a les classes 

  Introducció a la recerca. Donar instruccions per a la realització dels treballs de 
recerca i el calendari que fixa els terminis de realització i lliurament del treball. Ajudar 
a trobar tema de recerca. (Cal treballar el dossier que es proporciona amb tota la 
informació necessària sobre el treball de recerca) 

 Activitats encaminades a l’orientació de futurs estudis. 

 Avaluació dels propis resultats. 

 

2n BAT 

 Coneixement del centre (espais, horaris, normes, serveis...) 

 Decoració de l’aula (el grup decideix què cal penjar a la cartellera, parets, ...) 

 Tria de delegats. 

 Coneixement i preparació del Pla d’Evacuació 

 La preparació de les activitats complementàries (Nadal, Sant Jordi, ...) 

http://www.edubages.cat/orienta
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/
http://www.informat.cat/ca
http://www.orientat.cat/ca
http://www.qestudio.cat/
http://www.diba.cat/web/educacio/recursos/publica/publicacions/caminet
http://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/
http://www.educaweb.cat/
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/orientacio_professional.html
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/orientacio_professional.html


 
 

 

 Control d’assistència a les classes 

 Control de la fase final dels treballs de recerca 

 Orientació acadèmica i professional. Visita al Saló de l’Ensenyament de Barcelona. 

 Activitats encaminades a l’orientació de futurs estudis. 

 Assessorament per a la inscripció a la selectivitat i als estudis universitaris i de 
formació professional  

 Informació del funcionament de les proves d’accés a la universitat 

 Avaluació dels propis resultats. 
Adreces interessants per treballar l’orientació acadèmica i professional: 

- www.edubages.cat/orienta 

- Orienta’t. Portal d’orientació acadèmica i professional  

- Estudiar a Catalunya: http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/ 

- In-forma’t: http://www.informat.cat/ca 

- Orienta’t.cat: http://www.orientat.cat/ca 

- Questudio.cat (revista en línia): http://www.qestudio.cat/ 

- Materials d’orientació professional CamiNet:  
http://www.diba.cat/web/educacio/recursos/publica/publicacions/caminet 

- El GR. L’eina per arribar allà on vols.: 
http://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/ 

- http://www.educaweb.cat/ 

- Servei d’Ocupació de Catalunya –SOC-  (Orientació Professional) 
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadan
s/orientacioTrobarFeina/orientacio_professional.html 

- Posa’t a prova: web amb tests interactius per preparar les PAU 

- Web de les Proves d’Accés a la Universitat: http://gencat.cat/universitats/pau 
 
 
Seria convenient que cada tutor/a grupal anotés en el full de registre de les 
sessions de tutoria cada una de les activitats que ha portat a terme en cada 
una de les sessions. Una altra possibilitat és que aquest registre es faci en una 
llibreta de tutoria i que siguin els mateixos alumnes, per mitjà del delegat de 
classe o d’un altre representant, que vagin anotant i prenent nota de tot el que 
es fa i s’acorda a les sessions de tutoria. 
 
Tanmateix és aconsellable que els tutors/es del mateix nivell es posin d’acord a 
l’hora de realitzar les mateixes activitats o activitats similars en les sessions de 
tutoria que es porten a terme de manera simultània en els grups del mateix 
nivell.  
 
 
Organització del material 
Les activitats, fitxes i materials es troben a les carpetes de tutoria de cada 
nivell, que estan situades a l’armari de la sala de professors. Seria convenient 
que totes aquelles activitats noves que els professors vagin introduint, 
segueixin els objectius proposats i quedin recollides i guardades dins la carpeta 
per tal de poder-les fer servir en qualsevol altre moment i que quedin incloses 
dins el PAT.  
 

http://www.edubages.cat/orienta
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/
http://www.informat.cat/ca
http://www.orientat.cat/ca
http://www.qestudio.cat/
http://www.diba.cat/web/educacio/recursos/publica/publicacions/caminet
http://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/
http://www.educaweb.cat/
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/orientacio_professional.html
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/orientacio_professional.html
http://gencat.cat/universitats/pau


 
 

 

 



 
 

 

Proposta per a les tutories de l’ESO (assemblees, treball cooperatiu i 
altres propostes) 
A continuació trobareu diferents propostes per treballar a tutoria, dividides en 
tres tipus d’activitats: en assemblea, en grup cooperatiu i altres activitats que 
sorgeixen al llarg del curs i que normalment s’atenen des de la tutoria.  
 
Les activitats d’assemblea tenen com a objectiu abocar el grup a pensar en el 
seu propi funcionament i a millorar les relacions entre els alumnes.  
 
Les activitats en grup cooperatiu estan adreçades a millorar la capacitat de 
treball en grup de l’alumnat i també a tractar temes relacionats amb la millora 
de la competència social.  
 
Les altres activitats fan referència a totes aquelles propostes que el professor 
considera necessàries tractar o que es requereixen per qüestions 
organitzatives, com podrien ser: sortides, el respecte pel material... 
 
Es pretén aportar idees i facilitar l’acció tutorial; en cap cas s’hauria d’entendre 
com un temari a seguir de manera rígida, sinó com un seguit de propostes 
perquè el professor escolleixi les que més li puguin interessar i que s’adaptin a 
les seves conveniències.  Els diferents tipus d’activitats es poden intercalar de 
la manera més convenient en cada cas. 
 
 
1. ASSEMBLEES 
 
ORIENTACIONS PER A GESTIONAR LES ASSEMBLEES 
 
Per treballar en assemblea cal disposar els alumnes fent un cercle ben fet. Una 
estratègia per a fer-ho és posar les cadires al mig i les taules arraconades a les 
parets. S’ha de garantir que el cercle permeti que tothom es vegi. El professor 
recorda què és una assemblea, marcant la necessitat de demanar i respectar 
els torns d’intervenció. Qui parla, sobretot, és l’alumnat i qui gestiona és el 
professor. Els temes poden venir donats per part del docent o poden sorgir del 
mateix grup.  
 
Per afavorir la participació i assegurar que l’assemblea es desenvolupi en un 
clima favorable cal alentir les intervencions. Per a fer-ho una estratègia és: 
quan un alumne demana el torn de paraula el professor se’l mira assegurnat-se 
que l’alumne s’adona que l’ha vist, comprova visualment que la resta escolta i 
calla, torna a mirar l’alumne que havia demanat el torn de paraula, assegurar-
se auditivament que ningú intervé pel seu compte, fa esperar un moment més 
l’alumne que ha demant el torn i li fa una indicació perquè intervingui. 
 
Cal evitar que el grup quedi atrapat en la queixa, i que per costum es parli de 
manera negativa dels altres. En lloc d’això es poden exposar les 
preocupacions, les vivències, posar en comú com viu cadascú un tema i quines 



 
 

 

estratègies de millora serien més eficaces. En ocasions es pot ajudar que el 
grup es plantegi, en referència a un tema, què passa?, per què passa?  I com 
es podria millorar?; i aplicar les estratègies de millora que han sortit del mateix 
grup, per més endavant avaluar-les.  
 
Una altra finalitat de l’assemblea seria millorar la capacitat de diàleg del propi 
grup, independentment de si s’arriba o no a unes conclusions.    
 

 



 
 

 

PROPOSTES D’ASSEMBLEES 
 

ASSEMBLEA 1: FENT NOUS AMICS (1r ESO) 

Objectius:  
-Presentar-se al grup. 

      -Conèixer els companys. 
-Posar en comú la vivència de formar part d’un nou grup. 

 

      Orientacions: 
 
El docent pot recordar de manera breu les normes per fer assemblees (demanar sempre 
torn per intervenir...), i pot esmerçar un temps breu perquè l’alumnat expliqui si havia fet 
assemblees a primària, quins temes havien treballat i com els anava aquest treball a les 
escoles de primària. 
 
Tot seguit el docent pot afavorir la presentació de cadascú, el coneixement mutu i la 
vivència d’entrada al nou grup, donant el major temps possible de participació a l’alumnat, 
regulant els torns i fent consideracions i preguntes obertes per afavorir el diàleg: -Heu 
passat d’estar a l’escola a estar en un institut. Això cadascú ho viu de la seva manera. 
Normalment, genera diferents emocions, d’una part “positives”: il·lusions, espectatives 
d’enriquiment... D’altra banda, pot  generar-ne de “negatives”: temors, intranquil·litat, 
incerteses... Seria molt interessant que en parléssim entre tots per veure com ho viu 
cadascú.  
-Us agrada passar de l’escola de primària a l’institut? Per què?... 
 
Es poden treballar les idees que sorgeixin, veure què tenen en comú i en què es diferencien: 
-“X diu tal i Y diu tal. Les dues aportacions coincideixen en... i són diferents en...”. 
 
Tot seguit el docent pot obrir el tema de les intranquil·litats, neguits, fantasies, incerteses: -
Quan un entra en un grup nou pot sentir-se intranquil per com l’acceptaran, com s’hi sentirà i 
pot tenir una mica de por del que passarà... A algú li aniria bé d’explicar com se sentia i com 
se sent ara en relació a aquestes qüestions? Què sentieu abans d’entrar a l’institut i com us 
sentiu ara?... I les famílies, també estaven intranquil·les? I ara? 
 
El docent pot acabar l’assemblea amb una síntesi o una categorització de les idees 
aportades, que mostri la diversitat de vivències exposades i avançar que el proper dia es 
podria parlar de com aconseguir que tothom se senti bé en el grup. 
 

 

 
  



 
 

 

ASSEMBLEA 2: EL CLIMA DE GRUP: UNA QÜESTIÓ DE BENESTAR 
(ESO) 

   Objectius:  
-Treballar el bon clima de grup perquè tothom s’hi senti bé. 
-Afavorir que tothom pugui aprendre. 
-Conèixer de què depèn que tothom se senti bé. 
-Trobar maneres de dialogar, de fer, i de ser que afavoreixin el bon clima 
d’aula.  

 

 Orientacions 
El docent pot posar les condicions perquè surti del grup la resposta a la 
pregunta: Què és un bon grup? 
 
El grup hauria d’arribar a consideracions com:  
      - El bon clima depèn del fet que ningú se senti desplaçat.  
      - La capacitat de definir-se mútuament en termes positius afavoreix un bon  
       clima d’aula. 

- Un grup classe en què els alumnes s’ajuden entre ells augmenta el 
benestar dels integrants. 

      ... 
 
     Al final de la sessió, entre tots, es pot concretar què va bé del funcionament 
del grup, què caldria modificar, quines estratègies s’utilitzaran per fer-ho i quan 
es comprovarà si les modificacions que s’han fet han estat reeixides. 
 

 
  



 
 

 

ASSEMBLEA 3: COM SÓC? COM EM VEUEN? (ESO) 

 Objectius: 
- Aprendre a valorar els altres en positiu 

Orientacions: 
El docent inicia l’assemblea exposant que en general, a les persones, ens sol 
interessar saber les qualitats que els altres companys i amics consideren que 
tenim cadascú.  
 
En aquest sentit podem dedicar una sessió de treball tenint en compte tres 
apartats: les qualitats que cadascú considera que té, les qualitats que pensa 
que li veuen els altres, i les qualitats que realment li veuen. Aquests tres 
registres poden coincidir més o menys en cada component del grup; en tot 
cas, és interessant creuar-los. D’altra banda pot ser interessant que cada 
alumne digui un aspecte seu que creu que hauria de millorar.  
 
Tot seguit el docent gestiona una roda d’intervencions: es comença per un 
alumne i cada component del grup, seguint l’ordre tal i com estan asseguts, ha 
de dir una qualitat que sincerament cregui que té aquest alumne (generós, 
simpàtic, intel·ligent, treballador, bon esportista...) En acabar la roda, el 
professor pot fer un comentari de les respostes donades, per exemple 
classificant-les... “han sortit moltes qualitats vinculades a la vida de relació...”. 
Tot seguit el professor pot iniciar una breu conversa preguntant a l’alumne com 
se sent i fins a quin punt coindiceix el que pensava que li dirien amb el què li 
han dit. Finalment es pot demanar a l’alumne si vol dir un punt dèbil que creu 
que hauria de millorar. Tot seguit es comença una altra vegada el procés amb 
l’alumne següent. 
 
Per acabar el professor pot fer prendre consciència del bon clima que es 
genera dins una classe abocada a gratificar-se i a parlar dels aspectes positius 
de cadascú. Pot proposar d’enumerar quins canvis hauria de fer el grup en 
aquest sentit, per ser més assertiu i fer que tothom s’hi senti millor. I pot  
determinar quan comprovaríem si s’ha avançat en aquests canvis.  
 

 
 
  



 
 

 

ASSEMBLEA 4: TRENTA MILLOR QUE UN  (ESO) 

Objectius: 
- Promoure la predisposició i millorar les estratègies del grup per afavorir 
l’aprenentatge de cadascun dels seus membres. 
 

Orientacions: 
El docent exposa que els grups poden aprendre a facilitar l’aprenentatge 
individual de cadascú. Tothom té maneres d’ajudar als altres quan hi ha 
dificultats per aprendre alguna cosa. Si les posem totes en comú tindrem 
moltes idees i moltes possibilitats de convertir-nos en un grup capaç d’ajudar-
nos entre nosaltres a aprendre.  
 
El professor pot fer les següents preguntes: 

 - Com us sembla que hauria de ser un grup amb altes capacitats d’ajudar? 
 - Què podríem fer perquè tothom del grup pugui aprendre? Podríem fer un 
llistat d’idees. 
- Com ho portarem a terme i quan avaluarem si som un grup que ens 
ajudem prou? 
 

 

 
 

ASSEMBLEA 5: EM FAIG GRAN (1r,  2n i 3r ESO) 
Adolescència: intranquil·litat, normes i necessitat de “fer-se notar” 

Objectius:  
- Prendre consciència del què ens passa a l’adolescència i per què ens passa,  
respecte les intranquil·litats, el posicionament davant les normes i la necessitat 
de fer-se notar. 
- Compartir intranquil·litats, emocions, sentiments... associats a l’adolescència. 
 

Orientacions: 
El docent introdueix al grup la idea que a l’adolescència hi ha un seguit de 
canvis, que es poden posar en comú entre tots:  

-Què ens passa a l’adolescència?  
-En aquest període de la vida de vegades ens sentim intranquils. Com 
manifesteu la intranquil·litat?  
-Com es manifesta la necessitat de “fer-se veure”?  
-Sentiu dificultat de seguir les normes? Per què creieu que hi ha aquesta 
dificultat?  
-Com pot ajudar el grup a contenir les intraquil·litats, les manifestacions de 
“fer-se notar” i les dificultats per seguir les normes acordades?  
 

A partir del diàleg establert, es pot pensar entre tots maneres de gestionar la 
intranquil·litat, de revisar el posicionament davant les normes i poder participar  
en el grup sense necessitat de mostrar conductes impertinents. 

 
  



 
 

 

ASSEMBLEA 6: COMUNICANT  (ESO) 
L’ús de les TIC 

Objectius: 
- Promoure un ús responsable de les TIC. 
 

Orientacions: 
El docent pot fer les següents preguntes al grup: 
 
En què consisteix ser responsable utilitzant les TIC? 
Per a què feu servir el mòbil? 
Quines utilitats hi veieu?  
Quins usos creieu que són poc adequats?  
Què podem fer per evitar els mals usos dels mòbils?  
Quines normes cal tenir a l’hora de fer servir els mòbils?  
Creieu que el mòbil és un instrument perillós?  
Quines precaucions caldria tenir?   

 
A partir del diàleg establert amb les preguntes anteriors buscarem maneres de 
millorar la responsabilitat de cadascú a l’hora d’utilitzar les TIC. 

 
 

ASSEMBLEA 7: QUINA SORT, SOM DIFERENTS!  (1r, 2n, 3r ESO) 

Objectius:  
- Prendre consciència de la diversitat i respectar-la. 
 

Orientacions: 
És evident que tots som diferents. La riquesa de les pròpies persones i de les 
societats és fruit, en molt, d’aquesta diferència.  
 
El professor pot preguntar per iniciar l’assemblea: 
Què passaria si tots fóssim exactament iguals?  
En què som diferents? (físic, caràcter, gènere, nom, procedència, habilitats). 
En què consisteix respectar la diversitat?  
Com podríem fer que cadascú que és divers se senti còmode en el grup?  
De vegades busquem un punt feble o una característica diferencial per a fer 
mal a un altre company. Podríem trobar exemples?(Ficar-se amb les persones 
que porten ulleres, que estan grasses, que són d’un altre país, que tenen idees 
diferents...)  Què hem de fer per a evitar-ho? 
 
A partir de les aportacions del grup es poden fer les consideracions que es 
creguin necessàries. 
 

 
 
 
  



 
 

 

ASSEMBLEA 8: CIUTADANS DEL MÓN (ESO) 

Objectius: 
-Entendre i valorar el creixement personal de forma àmplia. 
-Articular la disponibilitat per a un mateix amb la disponibilitat per als altres i 
per l’entorn. 

Orientacions: 
Aquesta assemblea aniria adreçada a treballar el creixement en el sentit més 
global del terme (cognitivament, relacionalment, laboralment, físicament) 
Créixer relacionalment consistiria en aprendre a acceptar la diversitat, a 
valorar en positiu als altres, a establir relacions emocionalment satisfactòries, a 
ser assertiu i a aprendre a ajudar als altres i col·laborar en tant que ciutadà del 
món. En definitiva articular la cura personal amb la disponibilitat per als altres i 
per la sostenibilitat del medi.  
 
El professor pot iniciar la sessió amb preguntes com: 
En què consisteix fer-se gran, des del punt de vista de la relació amb els 
altres? (posar límits a l’egoisme, contenir les molèsties, acceptar el límit social, 
acceptar les normes democràticament ben establertes)  
En què consisteix fer-se competent social? (Saber participar, establir relacions 
satisfactòries amb els altres, tenir capacitat crítica, saber ajudar als 
companys...) 
En què consisteix ser una persona compromesa amb el medi? 
 
En relació a les qüestions tractades hi ha d’haver un coneixement, hi ha 
d’haver una predisposició, hi ha d’haver uns procediments i unes estratègies 
per a intervenir-hi i s’han d’aplicar de manera eficaç.  
 

 
 
2. TREBALL EN GRUPS COOPERATIUS 
 
Aquest apartat se centra en el treball cooperatiu. En primer lloc trobareu unes 
consideracions inicials relacionades amb el treball en aquest tipus 
d’organització, criteris per a fromar grups, diverses estratègies de gestió de la 
dinàmica i algunes consideracions sobre les característiques que haurien de 
tenir les activitats per afavorir aquest tipus de treball. 
 
Cal recordar el funcionament del treball cooperatiu. Els alumnes hauran 
d’aprendre fonamentalment a: 
 
1- Treballar tots. 
2- Treballar tots prou. 
3- Treballar tots de tot, si la feina és complexa.  
4- Treballar amb prou agilitat. 
5- Treballar de manera autònoma. 
6- Treballar amb una bona dinàmica. 
 



 
 

 

Al final de cada unitat de treball es comprovarà si cada grup ha aconseguit els 
sis objectius esmentats. (Annex 1) 
 
Per realitzar un treball cooperatiu eficaç i amb un bon clima hem d’aconseguir 
tres encerts: en la formació dels grups, en el maneig de la dinàmica i en 
l’elecció de les activitats proposades:  
 
Encert en la formació de grups: 
 
En la formació dels grups cal tenir present:  
 
1- La quantitat de components del grup. El nombre òptim estaria entre tres i 
quatre.  Algunes activitats permeten fer grups de 5. 
2- L’heterogeneitat de nivells dins de cada grup. A cada grup hi ha d’haver 
alumnes de nivell més baix i de nivell més alt. El grup hauria de ser una 
representació de la diversitat de l’aula. 
3- Els alumnes més bons informadors: S’han de tenir en compte els alumnes 
que poden aportar més informació als altres components del grup i distribuir-los 
en els llocs més convenients.  
4- El lloc on es posen els alumnes més necessitats, a causa del baix nivell 
acadèmic, característiques emocionals, habilitats socials...  
5- El lloc que ocupen els alumnes dins l’aula en relació a l’accessibilitat del 
professor per atendre’ls.  
6- La comoditat del professor i dels alumnes amb els grups formats. 
 
Encert en la gestió de la dinàmica: 
 
És important que treballin tots els alumnes i de manera suficient. Per això hi 
hauria quatre moments en què el docent pot intervenir: 
 
1- Quan es formen els grups: si coneix el grup classe, intueix quins alumnes 
poden formar grups eficaços. 
2- Quan es dóna la consigna. El docent pot dir: heu de fer-ho entre tots. I tot 
seguit preguntar: Com us organitzareu per fer-ho entre tots i que tothom pugui 
treballar prou? Es deixa un temps curt perquè el grup s’organitzi i després se’ls 
demana que expliquin com s’han organitzat. 
 
3- Al llarg del procés de treball, el professor va passant pels diferents grups i 
preguntant: ho esteu fent entre tots? Tothom pot treballar prou? Si no és així 
els diu que parin la feina i que pensin com s’organitzaran, a partir d’aquell 
moment, perquè tothom pugui treballar prou. El professor els proposa que ho 
comentin i que d’aquí un moment tornarà a passar per demanar-los com s’han 
organitzat. 
 
4- Quan han acabat la feina, en la posada en comú, el professor demana que 
cada grup expliqui com s’ha organitzat per fer la feina entre tots. 
 



 
 

 

Quan ja s’ha iniciat el treball cooperatiu el professor va passant pels petits 
grups amb dos propòsits: mantenir la bona dinàmica als grups que ja la tenen i 
intervenir si es presenten dificultats. Les dificultats poden estar vinculades amb 
l’activitat en si o bé amb la dinàmica del petit grup. Quan apareix qualsevol 
dificultat el professor pot preguntar: Quin és el problema?, com el podríeu 
resoldre vosaltres mateixos? 
 
Encert en les tasques que es poroposen: 
 
Les característiques de les tasques que es proposin han de facilitar el treball en 
petit grup. Això suposa, per exemple, evitar feines massa atomitzades o 
aquelles que no permeten una resolució a diferents nivells de difcultat.  
 
Per avaluar el treball en petit grup es pot utilitzar la taula ja esmentada de 
l’annex 1. 
 
SESSIONS DE TREBALL 

 SESSIÓ 1: Les normes del centre i de l’aula (ESO) 

Objectius: 
- Conèixer el funcionament i les normes de centre i definir-ne unes per a l’aula. 

Orientacions: 
Fer grups de 4 / 5 alumnes. 
 
Cada grup pensa quines normes hi hauria d’haver al centre i a l’aula i què 
s’hauria de fer en el cas que no es complissin. 
 
S’escriuen en un full i es posen en comú. 
 
Es recullen a la pissarra les que són coincidents i semblen importants. 
 
Es comparen les normes que han fet els alumnes amb les del centre i es 
comenten. 
 
S’elaboren rètols amb les normes d’aula que han considerat importants per al 
bon funcionament del grup. 
 

 
 

SESSIÓ 2: Mòbils i Internet  (ESO) 

Objectius: 
Prendre consciència dels pros i contres de les TIC i elaborar mesures que 
s’haurien d’adoptar. 

 
Pàgines relacionades amb el tema: 
http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/internet_segura 
http://www.edu365.cat/internetsegura/index.htm 
 

http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/internet_segura
http://www.edu365.cat/internetsegura/index.htm


 
 

 

Fer grups de 4 / 5 alumnes. 
 
Després de compartir els problemes, riscos i avantatges de les TIC, cada grup 
elabora un fulletó amb les mesures que s’han de prendre per utilitzar les noves 
tecnologies. Si en surt algun que estigui molt bé, es pot repartir a tot l’alumnat, 
es pot fer un intercanvi entre nivells, classes... Una altra possibilitat és 
elaborar-ne un en base a les aportacions de tots els grups. 

SESSIÓ 3: Elecció del delegat o delegada  (ESO) 

Objectius:  
Elaborar criteris per escollir delegades o delegats de classe. 

Orientacions: 
Fer grups de 4/5 alumnes 
 
Durant 20’, cada grup haurà de pensar les característiques que hauria de tenir 
un bon delegat –Quines qualitats hauria de tenir una bona delegada o delegat 
de classe? A continuació cada grup prioritza tres característiques i es fa un 
llistat comú dels resultats. Seguidament, es presenten els candidats (opció A) 
o bé els grups proposen quins alumnes del grup classe responen a les 
característiques que s’han comentat i els alumnes escollits decideixen si es 
presenten o no (opció B). 
 

 
 
 
 

SESSIÓ 4: L’educació en els mitjans de comunicació (1)  (ESO) 

Objectiu: 
Prendre consciència dels pros i contres dels debats televisius. 

Orientacions: 
Fer grups de 4/5 alumnes 
 
Aquesta sessió pretén analitzar un intercanvi comunicatiu d’un programa 
televisiu que busca captar audiència a través de la lluita verbal.  
 
En primer lloc l’alumnat visualitza un fragment d’un progama televisiu on es 
discuteix sense seguir les normes d’educació i respecte que afavoreixen la 
realització d’un diàleg ordenat. 
 
Cada grup comentarà què han vist i què s’hauria de millorar de la situació de 
conversa. Es podrien analitzar els següents aspectes: la forma, les normes 
que s’haurien de respectar, el paper del moderador... Per ampliar l’anàlisi es 
pot fer servir la graella de l’annex 2. 
 
Per finalitzar es pot fer un resum del què s’ha treballat. 
 

 



 
 

 

  



 
 

 

SESSIÓ 5: L’educació en els mitjans de comunicació (2)   (ESO) 

Objectiu: 
Aprendre a fer un debat de manera respectuosa 

Orientació:  
Fer grups de 4/5 alumnes. 
 
En primer lloc, visualitzarem un debat que respecti les normes i que no es 
converteixi en una baralla en la qual es projecten les culpes “cap a l’altre”. 
 
Es proposarà que els alumnes facin un debat de cada un dels tipus treballats 
assignant-los prèviament el rol que hauran representar (el que no respecta el 
torn de paraula i agredeix les intervencions dels altres, el que desqualifica 
contínuament...) El professor pensa uns temes a debatre (uniforme a l’escola, 
sí o no?; Mirar per sistema debats no respectuosos perjudiquen les relacions 
personals?... ) i els alumnes n’escullen un a l’atzar. Se’ls dóna uns minuts per 
preparar el tema a favor o en contra. El professor decideix qui va a favor o en 
contra.  
 
Mentre un grup fa el debat, els altres petits grups l’avaluen amb els criteris de 
la graella 2. En acabar els debats els petits grups posen en comú les 
aportacions de cadascun. 
 

 
 

SESSIÓ 6: L’institut ideal  (ESO) 

Objectiu: 
Identificar les característiques d’un institut ideal, que permet que tothom s’hi 
senti bé i aprengui. 

Orientació: 
Fer grups de 4/5 alumnes. 
 
Proposar als alumnes que pensin com seria per a ells un institut ideal (que 
permeti aprendre al màxim i que tothom s’hi senti bé: alumnat, professorat, 
famílies...): com seria l’organització, el funcionament, les activitats...  
 
Per a realitzar aquesta activitat els alumnes disposaran de 30 minuts. Un 
portanveu de cada grup pren nota de totes les idees que van sortint. A 
continuació cada grup posa en comú la seva aportació i es classifiquen en tres 
grups: aquelles que semblarien raonables i possibles, les que serien més o 
menys raonables però difícils, i les que no són raonables o practicables. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

SESSIÓ 7:  El poble o la ciutat ideal  (ESO) 

Objectiu: 
Definir les característiques del poble o la ciutat ideal. Imaginar com seria. 

Orientació: 
Fer grups de 4/5 alumnes. 
 
Explicar que per millorar la qualitat de vida d’un poble o d’una ciutat es pot 
començar imaginant-nos com seria, per nosaltres, un poble o una ciutat ideal. 
Això es podria aplicar als nostres pobles on vivim.  
 
Es pot proposar als alumnes que, en 25 minuts, elaborin un llistat d’idees, tan 
ampli com sigui possible, sobre com seria un poble ideal: com hauria de ser?, 
què hauria de tenir?, què s’hauria de fer?... No importa que les idees siguin 
ajustades a les possibilitats o no.  
 
A continuació cada portanveu llegeix les aportacions del grup i es van 
classificant en tres grups a la pissarra: aquelles idees que semblen possibles, 
les que es veuen difícils o poc afortunades, i aquelles que són impossibles o 
inadequades. 
 

 
 

SESSIÓ 8:  Educar en els esports competitius (ESO) 

Objectiu: 
Elaborar un llistat d’indicacions per afavorir la participació respectuosa en els 
esports competitius 

Orientació: 
 
Fer grups de 4/5 alumnes. 
Es fa referència als comportaments incívics que observem en esports 
competitius, directament o a través dels mitjans de comunicació.  
Es proposa que, en 30 minuts, cada petit grup elabori una normativa, un codi 
de comportament, que des del seu criteri consideressin que s’hauria de tenir 
en compte per fer més civilitzats els esports competitius. Aquest codi hauria de 
tenir quatre apartats:  
1. Comportaments que haurien de tenir en compte en els jugadors 
2. Comportaments que haurien de tenir en compte en els espectadors 
3. Comportaments que haurien de tenir en compte en els àrbitres 
4. Altres aspectes a considerar. 
A continuació es fa la posada en comú i s’elabora una única llista amb les 
quatre parts implicades. Hi hauria la possibilitat de penjar el document en un 
lloc visible, enviar-lo a les entitats esportives, a l’ajuntament o difondre’l per 
algun mitjà disponible. 

 
 



 
 

 

 

PLA D’ACOLLIDA 

 

Entenem per pla d’acollida tot un seguit d’activitats dirigides a l’alumnat de 1r 
d’ESO i encaminades a afavorir la seva adaptació i coneixement. 

 

Els seus objectius són bàsicament els següents: 

 Donar a conèixer el funcionament de l’ESO en línies generals. 

 Informar sobre el funcionament del centre. 

 Afavorir que es coneguin entre ells ja que són alumnes que provenen de 
diversos centres de primària. 

 Recollir informació dels alumnes. 

 

Atenent a aquests objectius, el pla d’acollida s’estructura en diferents parts: 

1. Informar als alumnes sobre els següents aspectes: 
 Currículum: matèries comunes i optatives, treball de síntesi. 
 Horaris: grup, servei de fotocòpies, pati, menjador. 
 Espais: aules ordinàries, aules específiques, menjador, biblioteca. 
 Normativa del centre i drets i deures. 

2. Realitzar activitats de coneixement dels companys del grup. 

3. Disposar de documents de seguiment de l’alumnat: 

 Dades personals de l’alumne/a. 
 Entrevista amb la família 
 Entrevista amb l’alumne/a 
 Seguiment de l’alumne/a 

 

 

Les activitats dissenyades per complir aquests objectius i que es poden 
realitzar amb els alumnes es troben a la carpeta “Pla d’acollida” situada a 
l’armari de la sala de professorat, al costat de les carpetes de tutoria. 
 



 
 

 

AVALUACIÓ 
 
L’avaluació del PAT es fa en diferents moments al llarg del curs, per exemple a 
les reunions d’equip docent, però és a final de curs quan es passen unes 
graelles al professorat implicat, per tal de fer-ne una valoració i propostes de 
millora per al curs següent. 
  
S’ha de tenir en compte que el PAT és un document obert i flexible, en el qual 
s’hi poden encabir moltes activitats de diferent tipologia, adaptant-les a les 
necessitats dels alumnes i professorat implicat. 
 
A continuació s’adjunten les graelles per avaluar la tutoria individualitzada i la 
tutoria grupal.



 

 

 

AVALUACIÓ DE LA TUTORIA INDIVIDUALITZADA 
 
Per tal de portar a terme una avaluació de tots els aspectes que inclou el PAT, 
seria convenient fer una valoració de la tutoria individualitzada per constatar 
com ha funcionat i fer propostes de millora. 
 

ASPECTES  VALORACIÓ PROPOSTES 

Nombre d’alumnes per 
tutor 
 
 
 

  

Repartiment dels alumnes 
segons la seva tipologia 
(conductual, dificultats 
d’aprenentatges, 
nouvinguts, ...) 
 

  

Dedicació horària 
 
 
 

  

Col·laboració amb altres 
serveis (psicopedagoga, 
EAP, serveis socials, 
EAIA, ...) 
 

  

Relació amb les famílies 
 
 
 

  

ALTRES 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

 
AVALUACIÓ DE LA TUTORIA GRUPAL: ACTIVITATS 
 

ESO 

Activitats Valoració  Propostes 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document és una actualització del darrer Projecte Lingüístic del qual 
disposava l’INS de Puig-reig, que s’havia revisat al llarg del curs 07-08. És el 
quart projecte lingüístic que s’ha redactat al centre. En aquest s’actualitza 
bàsicament la part que fa referència a les competències de l’àmbit lingüístic. 
  
En aquest sentit, quant a la competència comunicativa lingüística, cal 
remarcar: 
 

- L’aprenentatge de les llengües a partir dels seus usos: 
 La llengua s’aprèn fent-la servir per comunicar i reflexionar. 
 La reflexió activa sobre les llengües en potencia l’aprenentatge i 

amplia les competències comunicatives, sempre que estigui al servei 
de la resolució de problemes de comunicació. 

 
- L’aprenentatge de la llengua ha de ser transversal. D’una banda, cal 

potenciar la transversalitat dels coneixements, i de l’altra, caldrà que cada 
àrea s’impliqui en l’aprenentatge de la llengua vehicular. 

   
- Replantejament del paper de la llengua oral, que esdevindrà base de les 

interaccions comunicatives socials del centre. Es vetllarà per l’organització 
del centre per tal que esdevingui un espai de comunicació. 

 
- Interès per l’aprenentatge d’altres llengües 
 
- Potenciació de l’ús de les noves tecnologies. Els mitjans audiovisuals i les 

TIC tindran un paper fonamental, ja que ofereixen una nova perspectiva a 
l’aprenentatge lingüístic i general. 

 
Quant a la competència actitudinal i plurilingüe, cal remarcar: 

- En aquest nou projecte es tindran presents les llengües de l’alumnat 
nouvingut i s’especificaran els diferents usos de cadascuna de les 
llengües del centre.  

 
- Es vetllarà per aconseguir un tractament equilibrat de les estructures 

lingüístiques comunes entre el català i el castellà. 
 
Alhora, cal tenir present que la diferent procedència de l’alumnat dels centres 
de Catalunya ha anat canviant considerablement en aquests darrers anys, i és 
per això que aquest document s’ha d’anar adaptant a aquesta nova realitat. 
 
El projecte lingüístic té com a funció garantir el dret de tots els alumnes del 
nostre centre a: 



 
 

 

 

 

 Dominar el català com a vehicle de comunicació oral o escrita, per a 
la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i la 
cohesió social. 

 

 Dominar el castellà en els registres escolars per a la construcció dels 
coneixements i per a comunicar-se. 

 

 Conèixer una o dues llengües estrangeres per cercar i elaborar 
coneixements i per a la comunicació. 

 

 Estar oberts a totes les llengües i cultures, i aprendre de totes 
aquestes. 

 
Els objectius que ens plategem a través d’aquest projecte són: 
  

- Desvetllar actituds positives vers la riquesa lingüística i cultural del món. 
 
- Impulsar un projecte educatiu plurilingüe, amb el català com a eix 

vertebrador. 
 
- Organitzar el centre com a espai comunicatiu: jornades culturals i 

específiques, la ràdio, biblioteca... 
 

- Treballar textos de qualitat amb l’objectiu d’entendre el món que ens 
envolta, desenvolupar la creativitat i l’esperit crític. 

 
- Elaborar un Pla de Lectura de centre, que potenciï l’hàbit i el gust per la 

lectura. 
 
Aquest projecte forma part dels documents de gestió del centre; per tant, està 
imbricat també amb els altres documents, i especialment amb el Projecte 
Educatiu de Centre (PEC).  
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 

2.1. L’alumnat 
 
Al voltant d'un 10% de l’alumnat del centre és nascut a l’estranger, 
principalment al Marroc, Romania, i països d’Amèrica del Sud. 
   
Quant a la llengua d’ús de l’alumnat, més del 50% utilitza com a L1 el català; 
seguit del castellà.  
 
 

2.2. L’entorn 
 
El centre s'ubica a la comarca del Berguedà, i l'alumnat procedeix dels pobles 
de Puig-reig, Navàs i Casserres, zona bàsicament catalanoparlant, en un alt 
percentatge.  
 
Pel que fa al lloc de naixement, hi ha presència d’immigració; actualment hi ha 
entre un 10% i un 15% d’alumnes arribats del Marroc, Romania i països 
d’Amèrica del Sud. 



 
 

 

 

 

3. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I 
D’APRENENTATGE 
 

3.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 

3.1.1. El català, vehicle de comunicació 
El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques i és l’eina 
de cohesió i integració de totes les persones del centre.  

 
3.1.2. El català, eina de convivència 
El centre té consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català en la 
comunicació quotidiana i n’impulsa actuacions d’ús entre tota la comunitat 
educativa. 
La llengua de relació entre tots els membres de la comunitat (PAS, 
professorat, alumnat i famílies) és el català. Les activitats esportives i 
extraescolars també tenen com a llengua d’ús el català. 

 
 

3.2. La competència lingüística i comunicativa: ensenyament 
de la llengua catalana. 
 

La majoria del professorat segueix l’enfocament metodològic que 
proporciona el currículum. Hi ha un plantejament global per l'assoliment i/o la 
millora de les competències lingüístiques basades en la lectura i l’escriptura 
i, per tant, es proporciona l'ajut necessari en funció de les habilitats i 
capacitats que tenen els alumnes.  
Es treballa habitualment la llengua oral i escrita en tots els nivells i de forma 
transversal per tal d'assolir la competència lingüística i comunicativa.  
 
3.2.1. Relació llengua oral i llengua escrita 
Hi ha un plantejament transversal de les quatre habilitats.  En alguns nivells 
es fan activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua escrita és 
inherent: lectura expressiva, teatre. 
També hi ha un projecte de col·laboració amb l’emissora de ràdio municipal 
(Els micròfons a l’aula), on els alumnes expliquen algunes de les activitats 
que s’estan portant a terme al centre i també llegeixen alguns dels treballs 
que han realitzat. 
 
 
3.2.2. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular 
El centre no disposa d’aula d’acollida. En el moment d’arribada de 
nouvinguts, es fa una atenció més o menys individualitzada en funció dels 
recursos dels quals es disposa. 



 
 

 

 

 

Es pretén que els primers mesos adquireixin una base lingüística per poder 
comunicar-se i començar a adquirir coneixements de la resta de matèries. 
L’encarregat de decidir el material que s’utilitzarà en cada cas és el 
coordinador LIC o el departament de llengües. El o els responsables 
d’atendre aquest alumnat és un professor que té alguna hora d’atenció 
individualitzada. El material es va avaluant i es fan els canvis que es 
consideren oportuns.. 
 
Tot aquest procés es contempla al Pla d’Acollida. 

 
 
3.2.3. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
Al llarg del curs es proposen les següents activitats que incentiven l’ús de la 
llengua: 

 Concursos literaris i lingüístics. 
 Activitats d’exposició oral. 
 Xerrades d’escriptors. 
 Els micròfons a l’aula (activitat a la ràdio). 
 Elaboració d’un diari o revista (ocasionalment). 
 Lectura a la biblioteca del centre. 
 Lectura de textos relacionats amb les diferents matèries. 

 
3.2.4. Avaluació del coneixement de la llengua 
S’utilitzen com a criteris d’avaluació els que apareixen al currículum tenint en 
compte les competències de cada dimensió. 
 
 

3.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
 
3.3.1. Informació multimèdia 
En general, el programari que s’utilitza al centre és en català i les eines  
electròniques estan en català, en castellà i en anglès. 
La web, el moodle i els blocs del centre estan creats en català. A més tenim 
blocs en castellà, anglès i alemany per treballar/reforçar aquestes llengües. 
S’utilitzen els recursos TIC per a totes les llengües i matèries. 

 
 
3.3.2. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum. 
Català i llengües d’origen. 
Es valora el bagatge lingüístic de l’alumnat i, puntualment (Sant Jordi, 
Nadal), l’alumnat que té com a llengua familiar una llengua diferent al català 
o al castellà es fa protagonista en alguna activitat. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

4. LA LLENGUA CASTELLANA 
 

4.1. La competència lingüística i comunicativa: 
l’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

La competència lingüística i comunicativa en llengua castellana es treballa 
des de la matèria de Lengua y literatura castellana. Hi ha continuïtat i 
coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en 
castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell 
de llengua catalana que de llengua castellana 

 
 

4.1.1. Relació llengua oral i llengua escrita 
Hi ha un plantejament transversal de les quatre habilitats.  En alguns nivells 
es fan activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua escrita és 
inherent: lectura expressiva, teatre... 
Les diverses tipologies textuals es treballen tant oralment com per escrit en 
tots els nivells. Es fa referència als diferents registres de la llengua, però no 
hi ha una consideració específica de les variants de la llengua castellana. 

 
 
  4.1.2 Activitats d’ús 

En les activitats d’intercanvi amb un centre alemany s’utilitzen tant la 
llengua alemanya com la castellana com a vehicle de comunicació. 

 

 
4.1.3 Alumnat nouvingut 
En una primera fase s’assegura un nivell bàsic de llengua catalana de 
l’alumnat nouvingut. Posteriorment s’inicia un ensenyament de la llengua 
castellana que té present el que ja sap l’alumnat de llengua catalana i la 
presència del castellà en la societat. 
 

 
4.1.4 El castellà a les àrees no lingüístiques 
Es respecta el fet que els alumnes castellanoparlants facin intervencions en 
llengua castellana. 
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5. LLENGÜES ESTRANGERES 
 

La llengua anglesa és obligatòria al llarg de tota l’etapa d’ESO i Batxillerat. A 
més, a partir de 2n d’ESO, es pot cursar una segona llengua estrangera, que 
en el nostre cas és l’alemany. A primer de Batxillerat es continua oferint com a 
matèria optativa. 

 
5.1 Llengua anglesa 

Durant les hores de desdoblament de llengua anglesa es treballa i 
s’aprofundeix en l’ús de la llengua oral com a eina de comunicació. 
Per tal d’afavorir l’aprenentatge de l’ànglès s’està valorant la possibilitat 
d’impartir alguna matèria optativa en aquesta llengua. 
A partir del curs 2010-2011 es porta a terme un PELE (Pla experimental de 
llengües estrangeres) amb l’objectiu principal de millorar l’expressió oral de 
l’alumnat del centre (un dels objectius principals d’questa matèria). Gràcies a 
aquest pla es va disposar d’un auxiliar de conversa durant el curs 2011-
2012. 

 
 

5.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
  5.1.1.1. Desplegament del currículum 

Hi ha una coordinació entre el professorat dels diferents nivells 
per tal de seqüenciar els continguts de cada curs.  
Es té en compte la diferència de nivells presents en cada grup. 
 

  5.1.1.2. Metodologia 
Per a aquell alumnat amb dificultats d’aprenentatge o per a 
aquells d’incorporació tardana, es realitzen adaptacions dels 
continguts de l’àrea. 
 
5.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua 
estrangera 
El professorat dissenya material didàctic específic tant per a 
l’alumnat que necessita reforç com per a l’alumnat amb capacitat 
per ampliar coneixements.  
També s’utilitzen els recursos existents a Internet (TIC, 2.0) 

 
5.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la 
llengua estrangera 
Tal com hem dit en el punt anterior, l’ús de les TIC s’ha 
generalitzat en tots els cursos i per a tots els nivells. Permet 
adaptar-se als diferents ritmes i capacitats d’aprenentatge de 
l’alumnat. Facilita l’autoaprenentatge i l’autonomia. Els recursos 
audiovisuals es continuen utilitzant, ja que són una bona eina per 
treballar la comprensió oral. 
 



 
 

 

 

 

 
  5.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

El professorat interactua en la llengua anglesa. Pel que fa a 
l’alumnat, es potencia també l’ús d’aquesta llengua. 
 
 

5.2 Llengua alemanya 
L’aprenentatge d’aquesta llengua es fa en la franja d’optativitat durant tota 
l’ESO i el Batxillerat.  
 
Des del curs 2009-2010 s’està portant a terme un intercanvi via correu-e amb 
els estudiants de l’institut de Gammertingen (situat al sud d’Alemanya). El curs 
2010-2011 es va fer una  trobada aprofitant un viatge que van fer els alemanys 
a Barcelona i des del curs 2011-2012, els estudiants de Gammertingen fan una 
estada de tres dies a Puig-reig, allotjats en famílies dels nostres alumnes. Es 
pretén que aquest intercanvi es continuï portant a terme i que nosaltres també 
puguem visitar-los a Alemanya. 
 
 

 

5.3 Llengües complementàries procedents de la nova 
immigració 
El centre no té prevista la realització de classes de llengües d’origen en horari 
extraescolar, però en fa un ús simbòlic i s’utilitzen per treballar la dimensió 
plurilingüe i intercultural del currículum. Aquest treball potencia el respecte per 
part de l’alumnat cap a les persones que les parlen, i aquestes s’hi senten 
reconegudes. Alhora, fa que l’alumnat nouvingut valori més la llengua i la 
cultura catalanes.  

 
 
 



 
 

 

 

 

6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 

6.1. Organització dels usos lingüístics  
La llengua pròpia del centre és el català.  
S’utilitza el català en aquells àmbits en què la llengua té una funció 
simbòlica o representativa, com per exemple: el nom del centre, la 
retolació, les cartelleres, els documents de gestió que defineixen el 
centre (PAC, PEC, NOFC, PLC). 
En general, en tots els documents del centre es tenen en compte els 
criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista i androcèntric. A més, el 
professorat ho té en compte dins les àrees corresponents. 
S’utilitza normalment el català en les relacions formals internes del 
centre, com també en les externes. Això implica els àmbits següents: 

 Relacions internes orals: reunions (d’equip directiu, de 
coordinació, d’avaluació, de departament, de nivell, d’equip 
docent), claustres, reunions de Consell Escolar. 

 Relacions internes escrites: convocatòries, notificacions, 
informes, justificants, memòries, programacions. 

 Relacions externes orals: reunions amb les famílies dels 
alumnes. 

 Relacions externes escrites: cartes, convocatòries a les 
famílies, butlletí de notes, certificats, fulletons informatius 
sobre el centre, etc. 

 
Pel que fa a les activitats extraescolars que organitza el centre, s’hi 
apliquen els mateixos criteris pel que fa a l’ús de les llengües: s’utilitza 
normalment el català com a llengua de relació i comunicació, tant oral 
com escrita. 

 

6.2. Plurilingüisme al centre educatiu  
En relació als valors definits al Projecte Educatiu de Centre relatius a les 
llengües, el centre promou de forma activa entre tot l’alumnat: 

                           - El respecte envers totes les llengües. 
                           - La valoració positiva de la diversitat lingüística. 
                           - La desaparició dels prejudicis lingüístics. 
                           - La importància de l’aprenentatge de més d’una llengua. 

        Es treballa principalment des de les àrees de llengües i es proposen 
tallers per intensificar aquests valors. 

        Quant a la comunicació amb les famílies, el centre té l’acord que sigui en 
català, sense perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en la 
comunicació oral en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat 
nouvingut o que s’atenguin en castellà aquelles persones que 
expressament ho demanin. 
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6.3. Alumnat nouvingut  
En la relació amb l’alumnat nouvingut, tot el centre utilitza sempre el 
català. Com que el centre no disposa d’Aula d’Acollida, es garanteix una 
atenció individualitzada (en funció de la disponibilitat del professorat) al 
llarg del primer any d’escolarització al centre per tal que aprengui el 
català. 
 

6.4. Organització de la programació curricular 
Per tal d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de 
llengües, el professorat dels departaments de llengua catalana, 
castellana i de llengües estrangeres es coordina al llarg de tota l’etapa 
educativa.  

  

6.5. Biblioteca escolar 
El centre té una biblioteca escolar amb un fons de documents suficient 
per donar resposta a les necessitats d’informació de la seva comunitat 
educativa. Pel que fa a la llengua, els documents estan escrits en català, 
però també s’ha tingut en compte la incorporació de documents escrits 
en les altres llengües del currículum i en algunes de les llengües de la 
nova immigració. Pel que fa a les activitats de foment de la lectura i 
accés i ús de la informació, el professorat participa activament i treballa 
conjuntament amb la biblioteca pública del municipi. 

 
6.6. Projecció del centre 

El centre té una pàgina web on es pot trobar informació útil per a 
l’alumnat i les famílies (calendari, documents, organigrama, estudis que 
s’imparteixen..). Hi ha imatges de les diferents activitats que s’hi porten a 
terme  i informació de jornades específiques. També hi podem trobar els 
enllaços per al moodle i els blocs d’algunes àrees. 
La web és un espai compartit i usat per la majoria de la comunitat 
educativa i es va actualitzant periòdicament. La pàgina s’ha creat en 
llengua catalana, tot i que hi podem trobar l’ús d’altres llengües si és que 
s’ha fet en alguna àrea de llengua castellana o llengües estrangeres o si 
s’hi ha penjat algun vídeo que no s’ha creat al centre (extret d’altres 
pàgines d’Internet...). 
 

6.7. Intercanvis i mobilitat 
S’està portant a terme un intercanvi amb un institut alemany. D’altra 
banda, també s’organitza una estada d’una setmana a una ciutat de 
parla anglesa (normalment és Dublín), durant la qual els alumnes 
assisteixen a classe i s’allotgen en famílies. 
Des del curs 2009-2010 i durant tres cursos, es va mantenir contacte 
amb una escola del Paraguai (Escuela Municipal de Mbocayaty), amb la 
qual es va tenir relació a nivell de direcció i professorat de llengua 
castellana (es van intercanviar cartes i es van fer videoconferències), i a 



 
 

 

 

 

nivell d’alumnat, es van intercanviar textos escrits. Conjuntament amb 
altres escoles del Berguedà i diferents escoles del Paraguai es va 
elaborar un recull de poemes en les tres llengües: Guaraní, català i 
castellà. 
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PLEC 

PLA LECTOR DE CENTRE 
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1. INTRODUCCIÓ/ JUSTIFICACIÓ  

“L’actitud envers la lectura és la disposició per llegir de manera plaent- que 

porta a la pràctica lliure i voluntària-, per omplir la curiositat i el desig de saber, 

així com per obtenir satisfacció personal. Si no es llegeix per plaer, encara 

menys es farà per obligació. Està demostrat que la pràctica de la lectura 

voluntària és una de les causes principals de l’èxit escolar, ja que és 

imprescindible en tots els aprenentatges.” (La lectura en un centre educatiu.  

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament: maig de 2013)  

 

L’Institut de Puig-reig va ser un dels pioners a participar en el programa 

d’innovació 1x1, en el qual cada alumne disposava d’un portàtil i de llibres en 

suport digital a més dels de paper. Aquest programa d’innovació va afavorir el 

fet de tenir moltes aules equipades amb ordinador, canó i pissarra digital.  

 

Un altre programa en el qual ha participat l’institut és el programa Impuls de la 

lectura en un centre educatiu (ILEC).  

 

Pel que fa a la biblioteca escolar, el centre també va participar en el Programa 

Puntedu. 

 

El document del Pla de Lectura de Centre (PLEC) serà un document del centre 

en el qual s’explicarà com s’està treballant cadascun dels apartats del PLEC: la 

competència lectora, la competència informacional i el gust per llegir. Es tracta, 

doncs, de posar per escrit i unificar en un sol document totes les activitats al 

voltant de la lectura que ja es duen a terme o que volem programar. 

 

El document PLEC ha de ser revisable i cal actualitzar-lo a mesura que es 

vagin fent i afegint activitats.  

 

 

 



 
 

 

 

 

2. OBJECTIUS GENERALS DEL PLEC 

 Afavorir la integració de la competència lectora en totes les àrees del 

currículum.  

 Promoure l’autonomia i la competència de l’alumnat en l’accés, el 

tractament i l’ús de la informació.  

 Fomentar l’hàbit lector i ajudar a descobrir i a valorar el plaer de la 

lectura.  

 Afavorir la planificació i la coordinació, la sistematització i la coherència 

de les  

 estratègies que el centre desenvolupa a l’entorn de la lectura.  

 Comptar amb la biblioteca del centre com a element dinamitzador de la 

lectura i com a espai d’informació i de documentació.  

 Relacionar-se i coordinar-se amb els Plans i els serveis que ofereix 

l’entorn proper- biblioteca pública, llibreries, etc.- 

 Promoure eines d’avaluació continuada i d’autoavaluació que facilitin el 

seguiment del PLEC i l’adequació dels objectius a les noves necessitats 

del centre.  

 Estimular l’ús de metodologies més actives i significatives per a 

l’alumnat.  

 Promoure la formació del professorat per tal de millorar la qualitat de la 

seva intervenció i implicació en el desenvolupament del PLEC. 

 

 

3. ANÀLISI PRÈVIA 

Pel que fa al primer eix del PLEC, el saber llegir, els nostres alumnes tenen bon 

nivell de lectura, tal i com es desprèn del’anàlisi dels indicadors de les proves 

diagnòstiques de 3r i de les competències bàsiques de 4t i de les proves PISA 

del 2012. Una bona competència lectora implica saber llegir, comprendre i 

interpretar textos en diversos formats i suports. 

 



 
 

 

 

 

Pel que fa al llegir per aprendre, el segon eix del PLEC, és a dir el paper de la 

lectura en l’adquisició dels continguts de totes les àrees i de les habilitats i 

destreses necessàries per localitzar, avaluar, usar i comunicar la informació de 

forma efectiva, considerem que aquest és l’apartat que potser com a centre 

treballem d’una manera més consistent. En sortir de l’institut els alumnes han 

de ser capaços de gestionar, buscar i fer servir tot tipus d’informació per tal 

d’elaborar treballs a la universitat o a qualsevol altre lloc on desenvolupin la 

seva activitat.  

 

Pel que fa a l’últim eix del PLEC, el gust per llegir, entès com a l’adquisició d’un 

hàbit basat en el gaudi, en la formació del gust personal i en el desig lector 

propi,  és on potser cal que fem tots un esforç perquè els estímuls a 

l’adolescència són molts i diversos i no tots els alumnes tenen un entorn 

familiar i social que afavoreixi el gust per la lectura.  

En aquest sentit, ja fa dos cursos que portem a terme una hora de lectura 

setmanal a tots els cursos de l’ESO, en la franja d’activitats alternatives. És un 

espai en el qual els alumnes decideixen què llegeixen i com llegeixen, sense 

tenir la pressió de fer una prova o haver de respondre unes preguntes sobre el 

llibre. Aquí es poden fer recomanacions de lectures per llegir, comentar en grup 

què ens ha agradat i què no, etc. 

 

 

4. SABER LLEGIR 

Concepte 

Per saber llegir (l’aprenentatge de la lectura) entenem una progressió 

ascendent en l’adquisició de la comprensió lectora, una ampliació de la 

capacitat de llegir i interpretar textos cada vegada més complexos, i una 

necessitat de superació i esforç en la lectura. 

 



 
 

 

 

 

Saber llegir suposa un conjunt d’habilitats cognitives (descodificar, coneixement 

de vocabulari i gramàtica, interpretació d’estructures lingüístiques i textuals, 

coneixement del món...) i metacognitives (ajustament, control, adequació al 

propòsit...). 

 

Objectius 

Saber llegir, comprendre i interpretar textos en diversos formats (continu, 

discontinu, mixt i múltiple) i suports (text imprès i text electrònic). 

 

Estratègies 

- Tallers de lectura: Es proposa que es faci un taller de lectura per 

trimestre i nivell. Les matèries implicades en cada cas s’haurien de 

decidir a principis de cada curs. 

 

- Lectura en veu alta: El centre participa cada any al Certamen de Lectura 

en veu alta. Per tal d’escollir els alumnes, es fa un concurs intern, en el 

qual hi participen només els alumnes que volen. D’aquest concurs intern 

en surten els representats del centre a la primera fase del Certamen, la 

comarcal.  

El curs 2012-2013 una alumna de 2n ESO va quedar primera de 

Catalunya. 

El curs 2013-2014, un grup d’alumnes de 3r i 4t van quedar 

semifinalistes. 

El curs 2014-2015, un grup d’alumnes de 3r i 4t van tornar a quedar 

semifinalistes. 

 

Avaluació 

Els ítems d’avaluació del saber llegir estan definits en els criteris d’avaluació de 

les programacions de cada matèria.  

 



 
 

 

 

 

5. LLEGIR PER APRENDRE 

Concepte 

Entenem per llegir per aprendre l’aprenentatge mitjançant la lectura, és a dir, 

el paper de la lectura en l’adquisició dels continguts de totes les àrees i de les 

habilitats i destreses necessàries per localitzar, avaluar, usar i comunicar la 

informació de forma efectiva. També contempla els continguts clàssics de la 

formació d’usuaris de biblioteques. 

Per tant, dins d’aquest eix hi ha la lectura per a l’estudi i el que s’ha anomenat 

també la competència informacional, en la qual es distingeixen a la vegada tres 

àmbits: la cerca d’informació, el tractament de la informació i la comunicació de 

la informació. 

Per a un bon desenvolupament de la competència informacional al centre és 

necessari visualitzar de manera integrada i vinculada l’ús tant de la biblioteca 

com de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) i els 

materials i eines específics que tant l’una com l’altra disposen. 

 

Objectius 

- Incorporar l'autoavaluació com a estratègia d'aprenentatge que permeti 

als alumnes autoregular  el procés de comprensió. 

- Incorporar la reflexió sobre què i com s'ha après, explicitant les 

estratègies de lectura que s'utilitzen. 

- Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora en totes les 

àrees. 

- Establir una estratègia de centre adequada a les necessitats 

diagnosticades a partir dels resultats d'avaluació interna i externa, i 

complementada amb les avaluacions generals del sistema. 

 

Estratègies 

Cal que els alumnes aprenguin a fer resums, mapes conceptuals, esquemes, 

exposicions orals (veure document) i que es treballin de manera sistemàtica. 



 
 

 

 

 

 

Cal que des de totes les matèries es treballin textos i que es donin les 

estratègies necessàries per poder-los entendre, de manera que l’alumnat vagi 

integrant aquestes estratègies i acabi utilitzant-les de forma intuïtiva.  

 

Avaluació 

Els treballs de síntesi i el projecte de recerca, activitats durant les quals 

l’alumnat treballa de manera més autònoma, permeten veure com els alumnes 

van integrant tots els coneixements apresos i com els comuniquen. 

D’altra banda, el professorat determina com avalua l’aprenentatge a través de 

la lectura dins de la programació de cada matèria. 

 

 

6. EL GUST PER LLEGIR 

Concepte 

Entemen per gust per llegir l’hàbit lector, l’adquisició d’un hàbit basat en el 

gaudi, en la formació del gust personal i en el desig lector propi. 

El gust per llegir implica que s’hagi assolit un bon nivell de competència lectora, 

la possibilitat de fer una lectura en llibertat i que el centre promogui i faciliti 

contextos lectors. 

 

Objectius 

- Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. 

- Incrementar l'estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits 

al llarg de l'any. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Estratègies 

Des del curs 2012-2013 a l’Institut de Puig-reig es fa una hora de lectura 

setmanal (2 hores a 1r d’ESO). Aquesta hora es troba a la franja d’activitats 

alternatives a la religió.  

Els alumnes escullen un llibre (el porten de casa, de la biblioteca del poble, o 

bé l’agafen de la biblioteca del centre) i el llegeixen durant aquesta hora. Els 

alumnes parlen del que estan llegint,  es recomanen llibres, i quan n’acaben un, 

omplen una fitxa amb dades sobre el llibre i la donen al professor. 

Parlar de llibres amb el grup d’amics és una bona manera d’assegurar l’hàbit 

lector. De fet, l’èxit dels best-sellers per a joves es deu, entre d’altres causes, al 

boca orella. 

Tenir el carnet de la biblioteca: si se’ls dóna a conèixer l’oportunitat de poder 

endur-se llibres en préstec, s’afavoreix la igualtat d’oportunitats per accedir a la 

lectura i, evidentment, s’obre i s’amplia el ventall d’activitats i d’experiències 

lectores. 

 

Avaluació 

L’avaluació d’aquest punt es farà mitjançant una enquesta a l’alumnat, per 

determinar si han incrementat l’estona de dedicació a la lectura en el seu temps 

de lleure i el nombre de llibres llegits al llarg de l’any. 

 

ENQUESTA 

 

1. T’agrada llegir?                 

GENS  POC MOLT 

 

2. Quines lectures t’agraden?  

LLIBRES CÒMICS REVISTES DIARIS ALTRES 

 

3. Llegeixes altres llibres a part dels que et proposa el professorat? 



 
 

 

 

 

GENS POC MOLT 

 

4. Quants llibres has llegit a l’estiu? 

CAP 1 2 O MÉS DE 2 

 

5. Ets usuari de la biblioteca del poble? 

GENS POC MOLT 

 

6. Consideres que la lectura t’ajuda a formar-te com a persona? 

GENS POC MOLT 

 

 

 

 

7. RECURSOS 

Podem distingir dos tipus de recursos, els personals i els materials. 

 

Dins els recursos personals, hi incloem les famílies, la implicació de les quals 

és fonamental perquè els seus fills tinguin èxit escolar. 

 

Els recursos materials amb els quals podem comptar són molts: aules 

digitalitzades, biblioteca escolar, biblioteca municipal, i les TAC: “Traslladat a 

l’entorn educatiu actual, les TAC i l’escola 2.0 es caracteritzen per l’ús dels 

ordinadors a les aules. A l’aula 2.0, l’alumnat disposa d’accés directe a Internet  

i pot interactuar amb un munt d’eines i recursos que faciliten la construcció 

col·laborativa de coneixement personal i social.”  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

8. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

Com que hem estat centre ILEC durant els cursos 11-12, 12-13 i 13-14, una 

part important del claustre va rebre la formació específica i l’assessorament del 

coordinador LIC. 

 

 

9. DIFUSIÓ DEL PLEC 

La difusió del PLEC està prevista fer-la a tota la comunitat educativa, a l’entorn 

proper i l’Administració i altres institucions vinculades al centre i a la lectura.  

 

Es penjarà el PLEC a la pàgina web de l’institut, de tal manera que tota la 

informació estigui disponible per a qualsevol membre de la comunitat 

educativa.  

 

 

10. AVALUACIÓ, REVISIÓ I PROPOSTES DE MILLORA 

Aquest document es revisarà i s’actualitzarà al final de cada curs acadèmic, 

incorporant els canvis que es vagin fent. 

 

 

11. ANNEXOS 

a) Rúbrica autonomia 

b) Exposicions orals 

c) Registres de llibres  llegits i autoavaluació 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
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Document 1 

ATENCIÓ  A LA DIVERSITAT 

La finalitat d’aquest document és la de compilar els diferents elements i 

pràctiques que l’institut disposa per poder atendre la diversitat: 

A nivell organitzatiu: 

- PEC (Projecte educatiu de centre) 

- Projecte Curricular 

- Avaluació de centre 

- Distribució del professors, especialment els tutors (buscar els tutors més 

adequats per a cada nivell) 

- Coordinació amb els centres de primària (traspàs d’informació) 

- Grup de diversificació  curricular (Astrolabi) 

- Desdoblaments i dos professors a l’aula 

- Convalidacions dels alumnes que estudien música en una escola de 

música autoritzada / conservatori 

- Tutories grupals i individualitzades 

- Programa educatiu de conducta 

 

CAD: 

- Elaboració i revisió del PAT 

- Anàlisi i eines per millorar l’atenció a la diversitat i orientació del 

professorat 

- Atenció específica a alumnes 

- Coordinació amb l’EAP 

- Coordinació amb la infermera del CAP (Programa Salut i escola) 

- Impuls i coordinació d’unitats interdisciplinàries 

- Donar a conèixer els passos a seguir per atendre els alumnes amb NEE 

 

A nivell d’aula: 

- Preveure diferents graus d’adquisició de les competències expressades 

als objectius de cada matèria. 

- Adaptació del material que s’utilitza de manera ordinària a l’aula 

- Adequació als coneixements previs dels alumnes 

- Preveure que els continguts nous tinguin una estructura interna clara i 

entenedora. 

../Downloads/At_diversitat/Temes%20bàsics%20per%20a%20treballar%20l'atenció%20a%20la%20diversitat.doc
../Downloads/At_diversitat/Protocol%20PASSOS%20A%20SEGUIR%20PER%20ATENDRE%20ELS%20ALUMNES%20AMB%20NEE.docx


 
 

 

 

 

- Treball amb activitats obertes 

- Unitats interdisciplinàries 

- Utilitzar estratègies que permetin als alumnes saber què s’ha de fer, 

com, quan, i per què es fan les activitats d’aprenentatge és a dir, ajudar 

als alumnes a representar-se la situació d’aprenentatge, els seus 

objectius i les seves finalitats.  (veure document estratègies per a la 

gestió de l’aula). 

- Diversificació dels agrupaments, els recursos i el material 

d’aprenentatge. 

- Diversificació dels agents avaluadors (avaluació del professorat, 

autoavaluació, coavaluació). 

- Motivar els alumnes i ajudar-los a confiar en les seves pròpies capacitats 

i competències com a aprenent. 

- Afavorir l’anàlisi crítica i la metacognició en l’alumnat. 

- Coneixement i ús de les mesures per atendre la diversitat per part del 

professorat. 
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Document 2 

MESURES PER ATENDRE LA DIVERSITAT A L’INSTITUT 

La finalitat d’aquest document és desplegar un seguit de mesures per  ajustar el 

currículum a aquell alumnat que ho necessita, tenint en compte les possibilitats del 

centre i del seu entorn. Aplicar aquestes mesures requereix que prèviament haguem 

marcat els objectius que es demanaran a l’alumne, segons el seu nivell de possibilitats 

i en els quals ens referenciarem a l’hora d’avaluar-lo. 

Les diferents possibilitats estan ordenades de més ordinàries a més extraordinàries i 

seria necessari començar sempre per aplicar les mesures més ordinàries abans 

d’emprar-ne d’altres. En cada cas, segons el perfil de l’alumnat i les possibilitats, 

s’haurà d’escollir la mesura o mesures més adequades. Dins de qualsevol d’aquestes 

mesures es poden introduir canvis en la metodologia: interacció grupal entre alumnat, 

treball cooperatiu, treball per parelles, ubicació optima dels alumnes tenint en compte 

el lloc de l’aula que els pot ser més favorable.  

1- Treball amb activitats obertes,  

Introduir en la programació d’aula més activitats obertes permet atendre la 

diversitat, oferint possibilitats a aquells alumnes que els costa més i a aquells 

que podrien anar més enllà. Aquestes activitats es poden planificar en base a 

situacions comunicatives o  projectes. Es tracta de programar els mateixos 

continguts i les mateixes activitats per a tothom de manera que permetin 

diferents nivells de resolució perquè cada alumne pugui desenvolupar-les des 

del seu nivell. Per exemple, demanar al grup classe que s’inventi una narració 

breu, fer treballs sobre qualsevol tema de ciències naturals o socials. 

 

Seria important que les activitats obertes partissin dels interessos dels alumnes 

o que estiguessin justificades per una finalitat comuna. Per exemple, haver de 

preparar un recital de poesia, intercanvis amb altres escoles, treballs per 

presentar a les festes de l’institut, o a altres cursos... 

 

2-  Adaptacions del material que s’utilitza de manera ordinària a l’aula 

            Seleccionar la informació i les activitats més rellevants per a promoure 

l’aprenentatge de l’alumne, tenint en compte les seves necessitats i les seves 

possibilitats. Per exemple, estudiar només una part o realitzar només algun 

dels exercicis que es proposa a la resta del grup.  

Simplificar les propostes de treball del llibre. Per exemple, en el cas que 

treballem divisions per dues xifres al divisor eliminar-ne una o, en el cas del 

treball d’identificació de diferents categories gramaticals demanar que l’alumne 

només n’ identifiqui una. 

3- Emprar llibres de text / materials que prevegin l’atenció a la diversitat 



 
 

 

 

 

Es poden emprar llibres de text / materials planificats a dos nivells de 

dificultat des de l’editorial. Algunes editorials ofereixen adaptacions del 

mateix llibre de text a un nivell més baix, aquests materials ens facilitarien 

l’atenció d’aquells que tenen dificultats per a treballar al mateix nivell que la 

resta del grup.  

 

4- Treball a diferents nivells dins l’aula 

Proposar un treball a l’aula que incorpori diferents nivells graduals de 

complexitat i que cada alumne els vagi resolent al seu ritme. Per exemple: si es 

tracta d’operacions numèriques, uns alumnes poden estar dividint, uns altres 

multiplicant i d’altres fent arrels quadrades.  

 

5- Adaptacions curriculars individualitzades  

En aquest cas es tracta de fer una programació ajustada a les necessitats 

específiques de l’alumne. A l’hora de fer les adaptacions cal distanciar-se el 

menys possible de la programació que hem previst per a la resta del grup. En 

alguns casos ens podrem allunyar de la programació.  En els casos que 

l’alumna mostra un rebuig significatiu a la dinàmica escolar o problemàtica 

comportamental de consideració es pot fer l’adaptació curricular mitjançant una 

comissió (tutor, alumne, CAD...) Aquesta comissió pot col·laborar en 

l’elaboració de les tasques a fer al llarg de tot l’horari lectiu i en la planificació i 

seguiment del treball.  

 

6- Treball en petit grup fora de l’aula  

Quan les mesures d’adequació a la diversitat dins l’aula siguin insuficients, hi 

ha la possibilitat d’organitzar un petit grup de treball fora de l’aula. Es poden 

planificar dues o tres hores setmanals per a treballar els aspectes bàsics de les 

competències comunicativa  lingüística i matemàtica, sempre que els recursos 

ho permetin.  

 

7- Treballs alternatius dins de l’institut 

 Des de l’institut es poden afavorir activitats alternatives per als alumnes que 

presenten dificultats conductuals importants: jardineria, buidar papereres, hort, 

petites feines de bricolatge, fer treball diversificat amb l’ordinador (Per ex. 

Seleccionar imatges del París Dakar...) Per això l’institut ha de crear recursos 

distanciats del currículum ordinari, que s’ajustin a l’alumnat que manifesta 

problemàtica conductual important. 

 

8- Programa de diversificació curricular (Projecte Astrolabi) 

Els alumnes que participen en aquest programa alternen les hores de classe 

(60%) a l’institut amb pràctiques en alguna empresa (40%). Algunes matèries 

les fan en el grup ordinari. Cal tenir en compte que aquests alumnes no han de 

presentar greus problemes de conducta o en tot cas han d’estar capacitats per 

a poder anar a les empreses o entitats externes al centre. 



 
 

 

 

 

document 3 

 

PASSOS A SEGUIR PER ATENDRE ELS ALUMNES AMB NEE 

 

 Exposar el cas a l’equip  docent. 

 El coordinador de nivell ho comunica a la CAD (Coordinadora pedagògica, 

psicopedagog, EAP) 

 Acordar una entrevista (alumne, tutor i algun component de la CAD) per 

determinar les necessitats i les actuacions que es duran a terme. 

 La CAD després de determinar algunes de les competències que s’hagin de 

millorar en relació als hàbits d’autonomia personal i social de l’alumne, facilitarà 

el document del PI al tutor per tal que, en equip docent, es decideixi quines 

matèries s’adapten i s’especifiquin en el PI. 

 Una vegada completat el PI, el professor de cada matèria hauria de fer les 

adaptacions pertinents i especificar-les en la graella “Adaptacions de materials i 

mesures” 

 El tutor hauria de deixar una còpia a la carpeta de l’alumne/a 

 Seguiment en Equip Docent de l’ajustament de les adaptacions fent les 

modificacions necessàries en el PI. (La CAD haurà parlat amb el tutor i 

l’alumne abans) 

 

  



 
 

 

 

 

document 4 

RECOMANACIONS PER A ATENDRE ELS ALUMNES AMB DIFICULTATS DE 

LECTOESCRIPTURA 

-El professor afavorirà la comprensió dels textos que es treballen per primera vegada 

mitjançant estratègies prèvies a la lectura, com animar els alumnes a inferir els 

continguts a partir del títol, veure l’estructura del text, les imatges que l’acompanyen, 

etc.  

-En el cas que l’alumne hagi de llegir el text en veu alta, es pot optar per informar 

l’alumne amb temps perquè se’l prepari amb antelació. 

-Pactar quines normes ortogràfiques o quin tipus de faltes se’ls tindran en compte. 

-Combinar els dictats “clàssics” amb el dictat de llistes de paraules.  

-Permetre que completin els apunts mirant els d’un company. 

-Ensenyar-li i ajudar-lo a preparar esquemes per poder estudiar i organitzar-se. 

-Donar més valor al contingut que a la forma. 

-Als alumnes que tenen dificultats de disortografia els pot ajudar elaborar i poder 

consultar una llista de les paraules que sovint escriuen malament per a poder-les 

comparar i escriure-les bé.  

-A l’hora d’estructurar un text donar-los instruccions de com fer-ho. 

-A l’hora de llegir en veu alta prioritzar la comprensió a la velocitat i incidir en els 

aspectes prosòdics. 

-Destacar els progressos. 

-Vigilar els comentaris negatius en els informes i davant del grup classe. 

  



 
 

 

 

 

document 5 

RECOMANACIONS PER A ATENDRE ELS ALUMNES AMB DIFICULTATS PER A 

MANTENIR L’ATENCIÓ 

-Els alumnes amb tendència a la manca d’atenció i a les distraccions haurien de situar-
se prop de la taula del professor, sense que això s’interpreti com un càstig.  

-És important que la taula de l’alumne estigui apartada de la porta i de les finestres per 
evitar distraccions. 

-Deixar clar els límits perquè aquests alumnes necessiten un entorn estructurat i per 
tant, saber què es pot fer i què no es pot fer en un determinat lloc i les conseqüències 
que es derivaran de la pròpia conducta. 
 
-En relació a la conducta desafiant que poden presentar aquests alumnes cal: no 
entrar en lluita de poder, no iniciar una discussió, no confrontar-s’hi, mantenir-se ferm i 
no cridar. S’ha de tenir en compte que els crits o el fet de dirigir-se de manera abrupta 
fa que s’activi la conducta desafiant. 
 
-Les conseqüències de la seva conducta (càstigs o amonestacions) s’han d’aplicar de 
manera immediata. 
 
-Cal donar-los temps després de qualsevol requeriment i ens hem d’assegurar que allò 
que els exigim sigui adequat al seu nivell. 
 
-Revisar periòdicament la feina i utilitzar l’elogi, reforçant positivament el treball, les 
aportacions i l’actitud correctes. 
 
-Mirar-los als ulls quan ens hi dirigim. 
 
-En començar un tema procurar deixar clar què caldrà saber i què se’ls exigirà per 
poder aprovar. 

-Donar poques instruccions i clares, i en cas necessari, mostrar amb accions allò que 
l’alumne ha de fer. En el cas que la tasca a realitzar sigui llarga, cal anar per parts. 
Utilitzar ajuts visuals  
(diagrames, gràfics i imatges) per guiar les  tasques d’aprenentatge poden facilitar-ne 
la comprensió. 
 
-En relació als exàmens cal tenir en compte que sovint necessiten més temps per a 
realitzar els exercicis i cal donar-los-el. És important evitar exàmens extensos, els és 
més favorable les avaluacions curtes i freqüents.  Els exàmens i els exercicis haurien 
d’estar plantejats de manera clara i concreta, els pot facilitar la comprensió subratllar 
els aspectes més importants.  

 

 

 



 
 

 

 

 

Document 6 

Pla individual per a alumnes amb dislèxia (ESO i Batxillerat). 

Curs acadèmic 201 _ /201_ 

Data _________________ 

1. Dades personals i escolars 

Alumne/a: 

 

ESO       Batxillerat     

1r curs    2n curs    3r curs    4t curs     

Data naixement: 

 

Ha estat objecte d'un pla individual o d'algun tipus d'adaptació en cursos anteriors?   sí                  no   

En cas afirmatiu especifiqueu-ne el tipus: 

Coordinador del Pla: 

 

Membres de l’Equip PI:  

 

Especifiqueu, si és el cas, si l'alumne/a rep atenció específica d'especialistes o professionals, interns o 

externs (orientador, logopeda, EAP …)  

 Dictamen d’escolarització 

 Informe necessitats educatives específiques derivades de situacions socials desfavorides (nee SSD) 

 Certificat del Centre d’Atenció al Disminuït del Departament de Benestar Social i Família 

 Decisió del centre (director/ Comissió d’Atenció a la diversitat) 

Trastorn aprenentatge: Dislèxia 
Observacions:  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

2. Justificació 

 
En aquest apartat cal incloure: 

 Una breu descripció argumentada de la necessitat que a l’alumne/a se li apliqui un PI  

 Indicació, si és el cas, del document administratiu de centre on es recull la presa de decisió d’aplicar 

un PI a l’alumne/a (acta d’avaluació, acta de reunió d’equip docent ...). 

 Especificació de la data del diagnòstic de dislèxia i qui n’ha estat l’emissor.  

 

 

3. Interessos i potencialitats 

Competències més desenvolupades. Interessos i aficions. 

 

 
4. Proposta educativa 

Tipus d’adaptació que es proposa (objectius, continguts, activitats, criteris d’avaluació...) 

 Avaluació inicial Cal consignar la informació més rellevant obtinguda en el procés 

d’avaluació inicial. 

 Continguts/objectius Normalment el fet de tenir dislèxia no comportarà per a l’alumne/a 

adaptació significativa dels continguts de cap matèria. Pel que fa als 

objectius, segurament caldrà adequar-ne alguns a la seva situació 

específica, per exemple els relatius a la correcció ortogràfica. 

 



 
 

 

 

 

 Materials/metodologia: 

 

Alguns exemples comuns a totes les matèries: 

- Més temps per realitzar les proves  

- Alternar proves escrites i orals 

- Suport oral a les proves escrites: per part del professorat llegir en veu 

alta les instruccions específiques de cada prova i assegurar-se  que 

s’entenen els enunciats 

- En els exàmens escrits presentar les preguntes per escrit (no dictades) 

- Procurar no acumular diversos exàmens al mateix dia 

- Tutories individualitzades. Reforç positiu 

- Recomanar la presa d’apunts esquemàtics i ús complementari d’apunts 

de companys 

- Presentar els continguts curriculars amb suports variats: visuals i/o 

auditius (esquemes, mapes conceptuals, PowerPoints, documentals, 

pissarra digital..) 

- Ús d’ordinador amb software específics de lectura i corrector ortogràfic, 

i/o gravadora a l’aula. Presentació de treballs  fets amb ajuda de 

l’ordinador 

- No forçar a llegir en veu alta davant del grup (o procurar donar-li el text 

de lectura amb antelació) 

... 

 Criteris d’Avaluació 

 

 

Català/Castellà/Llengua estrangera 

- Disminuir el pes de la penalització 

de les faltes escrites (tot i que es 

corregeixen totes les faltes 

d’ortografia-gramaticals no es 

descompten amb el mateix grau 

d’exigència; no comptabilitzar la 

repetició de faltes escrites, 

descomptar les faltes escrites fins a 

un màxim de puntuació...) 

- Avaluació en funció del contingut de 

l’examen  i no pas la presentació 

- ... 

 

 

Comuns a totes les matèries 

- Valoració més del contingut 

que de la forma 

- En els exàmens que no són 

de llengua no penalitzar les 

faltes d’ortografia en la nota 

final 

- Afavorir exàmens amb 

enunciats curts 

- Reduir l’extensió de la prova 

- Valorar el treball diari, i no tan 

sols el resultat de l’examen 

- ... 



 
 

 

 

 

 Web recomanable 

 

http://blocs.xtec.cat/ealcaraz/2011/11/01/protocol-deteccio-dislexia/ 

 

 

5. Horari de l’alumne/a:  

L’horari de l’alumne/a amb dislèxia és, en principi, el mateix que el de la resta del grup. 

 

6. Conformitat de la família 

El pare, la mare o els tutors/es legals són informats d’aquest pla individualitzat, el signen i acorden amb el 

tutor/a el seguiment del mateix. 

En el cas del batxillerat, si l’alumne/a ja és major d’edat ell mateix hi dóna la conformitat.  

 

Signatures del pare/mare:                             Tutor/a:                                Vist-i-plau del director/a:                                  

 

Segell i data: 

 

7. Reunions de coordinació i seguiment del pla 

Data de la primera reunió d’Avaluació inicial de l’equip PI: 

Participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

 

Data reunió i participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

 

Data reunió i participants: 

Temes tractats: 



 
 

 

 

 

Acords: 

 

Data reunió i participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

 

 

8. Valoració final del Pla 

Progrés en l’assoliment dels objectius prioritzats. Valoració de les metodologies, suports, recursos, organització.. 

 

 

 

 

 

Propostes per a la continuació/revisió/finalització  del pla de cara al següent curs  o orientació itinerari formatiu posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Pla individual per a alumnes amb TDAH (ESO i Batxillerat) 

Curs acadèmic 201 _ /201_ 

Data _________________ 

1. Dades personals i escolars 

Alumne/a: 

 

ESO       Batxillerat     

1r curs    2n curs    3r curs    4t curs     

Data naixement: 

 

Ha estat objecte d'un pla individual o d'algun tipus d'adaptació en cursos anteriors?   sí                  no   

En cas afirmatiu especifiqueu-ne el tipus: 

Coordinador del Pla: 

 

Membres de l’Equip PI:  

 

Especifiqueu, si és el cas, si l'alumne/a rep atenció específica d'especialistes o professionals, interns o 

externs (orientador, logopeda, EAP …)  

 Dictamen d’escolarització 

 Informe necessitats educatives específiques derivades de situacions socials desfavorides (nee SSD) 

 Certificat del Centre d’Atenció al Disminuït del Departament de Benestar Social i Família 

 Decisió del centre (director/ Comissió d’Atenció a la diversitat) 

Trastorn aprenentatge: TDAH 
Observacions:  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

2. Justificació 

 
En aquest apartat cal incloure: 

 Una breu descripció argumentada de la necessitat que a l’alumne/a se li apliqui un PI  

 Indicació, si és el cas, del document administratiu de centre on es recull la presa de decisió d’aplicar 

un PI a l’alumne/a (acta d’avaluació, acta de reunió d’equip docent ...). 

 Especificació de la data del diagnòstic de dislèxia i qui n’ha estat l’emissor.  

 

 

3. Interessos i potencialitats 

Competències més desenvolupades. Interessos i aficions. 

 

Proposta educativa 
Tipus d’adaptació que es proposa (objectius, continguts, activitats, criteris d’avaluació...) 

 Avaluació inicial Cal consignar la informació més rellevant obtinguda en el procés 

d’avaluació inicial. 

 Continguts/objectius Els continguts i objectius no estan adaptats. 

 

 Materials/metodologia: 

 

- Més temps per realitzar les proves  

-  Deixar clar què cal saber i com s’avaluarà 

-  Tutories individualitzades. Reforç positiu 

- Fraccionar les activitats d’aprenentatge en segments breus  

- Proporcionar informació periòdica sobre la qualitat de la feina  

- Utilitzar ajuts visuals (diagrames, gràfics i imatges) per guiar les 

tasques d’aprenentatge. 

- Mostrar amb accions allò que l’alumne ha de fer 

- Adaptar els procediments i les proves d’avaluació 

- Facilitar que l’alumne segui en un lloc tranquil dins l’aula 

-  

 Criteris d’Avaluació 

 

 

- Els mateixos criteris d’avaluació que la resta del grup 



 
 

 

 

 

 Web recomanable 

 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/C

ol_leccions/Materials_atencio_diversitat/TDAH/TDAH.pdf 

 

4. Horari de l’alumne/a:  

L’horari de l’alumne/a és el mateix que el de la resta del grup. 

 

5. Conformitat de la família 

El pare, la mare o els tutors/es legals són informats d’aquest pla individualitzat, el signen i acorden amb el 

tutor/a el seguiment del mateix. 

En el cas del batxillerat, si l’alumne/a ja és major d’edat ell mateix hi dóna la conformitat.  

 

Signatures del pare/mare:                             Tutor/a:                                Vist-i-plau del director/a:                                  

 

Segell i data: 

 

 

6. Reunions de coordinació i seguiment del pla 

Data de la primera reunió d’Avaluació inicial de l’equip PI: 

Participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

Data reunió i participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

Data reunió i participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

Data reunió i participants: 



 
 

 

 

 

Temes tractats: 

Acords: 

 

7. Valoració final del Pla 

Progrés en l’assoliment dels objectius prioritzats. Valoració de les metodologies, suports, recursos, organització.. 

 

 

 

 

Propostes per a la continuació/revisió/finalització  del pla de cara al següent curs  o orientació itinerari formatiu posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PI per a alumnes nouvinguts 

Curs acadèmic  

1. Dades personals i escolars 

Alumne:  Sexe      Dona 

 Home 

Data naixement: 

País de naixement:  

Nivell:  

Tutor/a:  

Membres de l’Equip PI:  

Observacions: 

 

Motivat per: 

 Dictamen d’escolarització 

 Informe de necessitats educatives específiques derivades de situacions socials desfavorides (nee SSD) 

 Avaluació psicopedagògica de l’EAP  

         Resultat de l’avaluació inicial de l’alumnat nouvingut 

 Proposta del centre (director/ Comissió d’Atenció a la diversitat) 

Necessitats educatives derivades de: 
 
 Discapacitat 

 
 TEA  Trastorn 

aprenentatge 
  Alteracions 
greus conducta 

 Altes 
capacitats 

 Malaltia   Alumnat 
nouvingut  

 Altres  

Especificar: 

Data: 

1.1. Alumnes nouvinguts 

Data d’arribada a Catalunya: 

Data d’incorporació per primera vegada al sistema educatiu a Catalunya:  

Data d’arribada al centre:  

Tutor/a de l’aula d’acollida: - 

Llengües que coneix Llengua o llengües familiars: xinès 



 
 

 

 

 

Llengua o llengües d’escolarització prèvia 

- Llengües vehiculars dels aprenentatges: xinès 

- Llengües estrangeres que ha après:  

Altres llengües que coneix: - 

Escolarització prèvia Anys d’escolarització prèvia:  

 Escolarització prèvia regular 

 Escolarització prèvia irregular 

 Sense escolarització prèvia 

2. Justificació 

 

 

3. Avaluació inicial1 

  Nivell actual de competències 

 Punts forts i punts febles de l’alumne 

 Interessos i motivacions (escolars i extraescolars) 

4. Proposta educativa 

4.1. Competències prioritzades 

Orientativament, les prioritzacions poden respondre als següents criteris: 

 Per potenciar del desenvolupament personal de l’alumne 

 Per potenciar la participació activa de l’alumne al món social 

 Per potenciar l’adquisició de les competències  que facilitin l’accés al Currículum 

Competències bàsiques2 

  Prioritats
3
 

                                                 
1
 Es pot trobar informació sobre l’avaluació inicial de l’alumnat nouvingut a l’annex 1. 

2
 Documents amb la identificació i el desplegament de les competències bàsiques 

3
 Es tracta de prioritzar aquells components de les competències bàsiques (coneixements, habilitats, 

estratègies...) que es considerin més rellevants per accedir al currículum en el moment de l’elaboració del 
PI. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=bde4ff2701e3c310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bde4ff2701e3c310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 
 

 

 

 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual  

 Competència artística i cultural  

 Tractament de la informació i competència digital  

 Competència matemàtica  

 Competència d’aprendre a aprendre  

 Competència d’autonomia i iniciativa personal  

 Competència en el coneixement i la interacció en 

el món físic 

 

 Competència social i ciutadana  

 

4.2. Àrees i tipus d’adaptació que es proposa  

Ompliu només el quadre d’aquelles matèries amb algun tipus d’adaptació del Currículum. 

Matèries Continguts
4
 Criteris d’avaluació 

Adaptació 

proves i 

avaluacions 

SÍ NO 

Llengua catalana i literatura     

Llengua castellana i literatura     

Llengua estrangera      

Matemàtiques     

                                                 
4
 Currículum educació secundària obligatòria 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fe124c3b-2632-44ff-ac26-dfe3f8c14b45/curriculum_eso.pdf


 
 

 

 

 

Ciències de la naturalesa     

Ciències socials, geografia i 

història 
    

Educació física     

Tecnologies     

Educació visual i plàstica     

Treball de síntesi     

 

4.3. Horari de l’alumne/a i suports 

Segueix el mateix horari que la resta d’alumnat, amb les següents hores d’atenció 

individualitzada: 

 

 

4.4. Orientacions metodològiques 

4.5. Materials i recursos 

5. Participació de la família 

Acords amb la família: 

a) 

b) 

c) 

El pare, la mare o els tutors legals són informats d’aquest pla individualitzat i n’acorden amb el tutor/a el 

seguiment. 

Signatures del pare/mare:                             Tutor/a:                                Vist-i-plau del director/a:                                  

Segell i data: 



 
 

 

 

 

6. Reunions de coordinació i seguiment del PI 

Data de la primera reunió d’avaluació inicial de l’equip PI: 

Participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

Proposta de modificació dels suports i recursos previstos en aquest PI amb l’objectiu de proporcionar a 

l’alumne  entorns més normalitzats: 

Data propera reunió:  

 

Data reunió i participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

Proposta de modificació dels suports i recursos previstos en aquest PI amb l’objectiu de proporcionar a 

l’alumne  entorns més normalitzats 

Data propera reunió: 

7. Avaluació del Pl 

Progrés en l’assoliment de les capacitats i objectius prioritzats. Valoració de les metodologies, suports, 

recursos, organització... 

 

 

 

Propostes per a la continuació/revisió/finalització  del PI  de cara al curs següent 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Pla Individualitzat per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge 

Curs acadèmic 2015/2016 

8. Dades personals i escolars 

Alumne:  Sexe 

 Dona 

 Home 

Data naixement:  

Nivell: 

Tutor/a: 

 

Membres de l’Equip PI: Equip docent 

 

Observacions: 

 

Motivat per: 

Dictamen d’escolarització 

Informe de necessitats educatives específiques derivades de situacions socials desfavorides (nee SSD) 

Avaluació psicopedagògica de l’EAP  

       Proposta del centre (director/ Comissió d’Atenció a la diversitat) 

Necessitats educatives derivades de: 
 
 Discapacitat 

 
 TEA  Trastorn 

aprenentatge 
  Alteracions 
greus conducta 

 Altes 
capacitats 

 Malaltia   Alumnat 
nouvingut  

 Altres  

 

Data: 

 

Justificació 

 

 

Avaluació inicial 

  

 



 
 

 

 

 

Competències prioritzades 

 

Competències bàsiques 

  Prioritats 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual  

 Competència artística i cultural  

 Tractament de la informació i competència digital  

 Competència matemàtica  

 Competència d’aprendre a aprendre  

 Competència d’autonomia i iniciativa personal  

 Competència en el coneixement i la interacció en 

el món físic 

 

 Competència social i ciutadana  

 

Àrees i tipus d’adaptació que es proposa  

Ompliu només el quadre d’aquelles matèries amb algun tipus d’adaptació del Currículum. 

Matèries Continguts Criteris d’avaluació 

Adaptació 

proves i 

avaluacions 

SÍ NO 

Llengua catalana i literatura     

Llengua castellana i literatura     



 
 

 

 

 

Llengua estrangera      

Matemàtiques     

Ciències socials, geografia i 

història 
    

Educació física     

Biologia i Geologia     

Tecnologia     

Informàtica     

Educació Eticocívica     

Treball de síntesi     

 

Horari de l’alumne/a i suports 

Segueix el mateix horari que la resta d’alumnat, amb les següents hores d’atenció 

individualitzada: 

Participació de la família 

Acords amb la família: 

a) 

b) 

c) 

El pare, la mare o els tutors legals són informats d’aquest pla individualitzat i n’acorden amb el tutor/a el 

seguiment. 

Signatures del pare/mare:                             Tutor/a:                                Vist-i-plau del director/a:                                  



 
 

 

 

 

Segell i data: 

Reunions de coordinació i seguiment del PI 

Data de la primera reunió d’avaluació inicial de l’equip PI:  

Participants:  

Temes tractats:  

Acords:  

Data propera reunió:  

 

Data reunió i participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

Proposta de modificació dels suports i recursos previstos en aquest PI amb l’objectiu de proporcionar a 

l’alumne  entorns més normalitzats 

Data propera reunió: 

Avaluació del Pl 

Progrés en l’assoliment de les capacitats i objectius prioritzats. Valoració de les metodologies, suports, 

recursos, organització... 

 

 

 

Propostes per a la continuació/revisió/finalització  del PI  de cara al curss egüent 

 

 

 

 


