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I. Qui som? 
 

1.1 Introducció 

 
En el marc de l’ordenament jurídic, el projecte educatiu, que és la màxima expressió 
de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n’explicita els 
objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes 
assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El projecte 
educatiu incorpora el caràcter propi del centre. 
 
El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors 
de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, i té en compte 
els projectes educatius territorials. 
 
El projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els elements següents: 
 
a) L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments 
educatius, els procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre. 
b) Els indicadors de progrés pertinents. 
c) La concreció i el desenvolupament dels currículums. 
d) Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 
e) El projecte lingüístic. 
f) El caràcter propi del centre. 
 

1.2 Breu història del nostre centre. 

 
L’Institut, que nasqué com una extensió de l’IB Antoní Gaudí el curs 1983-1984, va ser 
anomenat provisionalment Reus III i ocupava un espai, també provisional, a l’Avda. Sant 
Jordi 21-23. El curs següent, 1984-1985, va ser traslladat a la Partida de Monterols, en un 
edifici pertanyent a la Diputació (edifici que havia estat un centre per a nens amb 
discapacitats intel·lectuals i on ara hi ha la seu de l’EOI de Reus). Era un entorn de caràcter 
“rural”, envoltat de camps i allunyat de la ciutat (els alumnes hi havien d’arribar amb 
transport escolar). El curs 1997-98 (16 de març de 1998) es produeix el trasllat definitiu a 
l’edifici del Roser. Es tracta d’un immoble situat a la carretera de Montblanc 7-9, que havia 
estat ocupat pels Pares Salesians i pels Pares de la Sagrada Família. El Departament 
d’Ensenyament el va restaurar, i hi afegí una ampliació a la part posterior. Té algunes 
característiques singulars: l’aulari envolta l’antiga ermita del Roser que ara fa les funcions de 
biblioteca i es conserva el teatre dels dos centres precedents, que ara fa la funció de sala 
polivalent (gimnàs, teatre, etc.). 
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1.3 Context sociològic. 

1.3.1  Alumnat  

 

Actualment la matrícula es troba entre els 910 i 930 alumnes, nombre que fluctua segons els 
cursos i també hi influeixen els moviments migratoris de les famílies. A l’ESO, les cinc escoles 
adscrites són Joan Rebull, Montsant, La Vitxeta, Pompeu Fabra i Sant Pau, de les quals 
procedeix la majoria de l’alumnat d’aquesta etapa. Al Batxillerat, la zona d’influència és més 
àmplia, ja que a més som l’únic centre de la comarca que imparteix el Batxillerat Artístic i el 
Batxibac.  
 

1.3.2 Entorn 

 

 La població de Reus és la que es detalla a continuació1:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1
 Dades referents a l’any 2012 extretes del portal d’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya. 

Generalitat de Catalunya: www.idescat.cat/emex/?id=431233#h1060, a 15 de gener de 2014. 

http://www.idescat.cat/emex/?id=431233#h1060
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Distribució de la població per barris i edats2 
 

Veiem que, si es té en compte el lloc de naixement, Reus té al voltant del 20 % de població 
de la resta d’Espanya i un altre 20 % de població estrangera.  La composició de l’alumnat de 
l’institut també és semblant a aquestes proporcions, especialment en l’ESO, amb un nivell 
d’alumnat provinent de famílies estrangeres que ha anat augmentant. Les famílies d’aquests 
alumnes viuen majoritàriament en dos sectors de la ciutat: un al voltant dels carrers la 
Muralla i el Roser –amb el gruix més ampli de població i on, en els darrers anys, s’ha 
instal·lat molta població d’origen magrebí i centre i sud-americà– i un altre al voltant dels 
barris dels Xalets Quintana,  Sant Jordi i Niloga,  de classe mitjana-alta.  
 
En les següents graelles podem també observar que tenim actualment un 28 % d’alumnes de 
l’ESO nascuts fora de l’Estat, per la qual cosa l’atenció a la diversitat és un dels eixos 
essencials a treballar al centre en aquesta etapa.  

                                                 
2
 Font: Informació de base – STIT Ajuntament de Reus, dades any 2012. 
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ALUMNES ESTRANGERS ESO3 (INS. Gabriel Ferrater) 
 
CURS 2011-12 
 
 

 
1r 

 
2n 

 
3r 

 
4t 

 
TOTAL 

Magreb 9 20 19 7 55 

Resta d’Àfrica - 1 - - 1 

Centre i Sud-Amèrica 18 22 21 11 72 

Europa comunitària - 1 1 1 3 

Europa de l’Est 5 1 5 1 12 

Altres 1 2 - - 3 

TOTAL 33 47 46 20 146 

 
Curs 2012-2013 

 
 

1r 2n 3r. 4rt. TOTAL 

Magreb 16 16 19 13 64 

Resta d'Àfrica 1 - 1 - 2 

Centre i Sud-Amèrica 11 24 20 14 69 

Europa comunitària 7 6 4 1 18 

Europa de l’Est - - 1 1 2 

Altres 1 1 1 - 3 

TOTAL  36 47 46 29 158 

 
CURS 2013-14 

 
 

 
1r 

 
2n 

 
3r 

 
4t 

 
TOTAL 

Magreb 13 15 17 10 55 

Resta d'Àfrica 0 1 0 1 2 

Centre i Sud-Amèrica 17 18 19 17 71 

Europa comunitària 2 9 4 3 18 

Europa de l’Est 0 0 0 1 1 

Altres 1 1 1 4 7 

TOTAL  33 44 41 36 154 

 

                                                 
3
 Dades extretes a desembre de 2013 
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II. Característiques i trets d’identitat. 
 

2.1 De les qüestions ideològiques i sobre valors fonamentals.  

 

2.1.1 Caràcter propi 

 
L’Institut Gabriel Ferrater i Soler és un centre d’Ensenyament Secundari laic, inclusiu, 
respectuós amb la pluralitat, de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de 
dedicació i de professionalitat docent, d’avaluació, de retiment de comptes, 
d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’esforç i de 
l’excel·lència, de respecte a les idees i a les creences dels alumnes i de llurs mares, 
pares o tutors, que educa, forma i ensenya nois i noies a partir de 12 anys (1r ESO), 
de manera que arribin a ser ciutadans responsables, solidaris, respectuosos i 
compromesos amb l’entorn, potenciant les habilitats cognitives, socials i personals 
de cadascun d’ells per tal puguin incorporar-se en una societat multicultural i 
dinàmica de forma responsable i crítica. 
 
L’Institut Gabriel Ferrater i Soler ofereix estudis reglats d’ESO (18 unitats) i batxillerat 
(12 unitats) en les modalitats de ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials i 
arts plàstiques i arts escèniques. A més ofereix els estudis de Batxibac, que combinen 
el batxillerat LOE amb el baccalauréat francès. El centre acull de mitjana entre 900 i 
1000 alumnes i 70/80 professors. 
 
Tota la comunitat educativa –alumnes, professorat, famílies, professionals d’atenció 
educativa, personal d’administració i serveis, i representants municipals– participarà, 
segons les seves funcions, en els principis bàsics que el centre vol defensar, 
considerant-los, tanmateix, com a punt de partida pedagògic i ideològic per a les 
seves formulacions i concrecions educatives, per a la  metodologia i per a 
l’organització del centre. Els membres de la comunitat escolar estan representats en 
el consell escolar del centre. 
 
Es vetllarà per fer participar les famílies d’aquest tarannà que considera l’educació 
com un procés integral de creixement i una obligació compartits per tota la 
comunitat educativa. Així doncs, no es podrà prendre cap decisió organitzativa o 
metodològica que pugui contravenir de forma directa o indirecta aquests principis. 

2.1.2 Principis rectors 

 
El nostre sistema educatiu s’emmarca dins del compromís per a una educació 
internacional rigorosa i de qualitat i en els valors definits per la llei, que són els 
següents: 
 
a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta 
de legislació vigent.  
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b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la 
llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 
c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de 
tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb 
fons públics.  
d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la 
llibertat d’elecció entre centres públics o altres centres que els creats pels poders 
públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels 
alumnes.  
e) El pluralisme.  
f) La inclusió escolar i la cohesió social.  
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques 
i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.  
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el 
respecte a la convivència.  
i) El respecte, la cura i el coneixement del propi cos.  
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 
dels recursos naturals i del paisatge.  
l) El foment de l’emprenedoria.  
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.  
n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  
o) L’educació al llarg de la vida.  
p) El respecte del dret de mares i pares perquè els seus fills rebin la formació 
religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves conviccions.  
q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o d’adoctrinament.  
 

2.1.3 Principis específics 

 
Així mateix, com a centre públic ens regim pels principis específics següents: 
 
a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i 
socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb 
un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut.  
b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon 
aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 
c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena 
integració social i laboral. 
d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 
e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la 
constància en el treball. 
f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 
g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 
h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 
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i) La competència per a l’anàlisi, la contrastació i la gestió de tota la informació, sigui 
quin sigui el mitjà de transmissió. 

 

2.1.4 Principis organitzatius.  

 
Són principis organitzatius, segons la legislació vigent:  
 

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 
b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la 

societat. 
c) L’autonomia de centre, d’acord amb la legislació vigent. 
d) La participació de la comunitat educativa. 
e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 
f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a 

fer-lo possible. 
g) La programació de les necessitats educatives. 
h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilitat amb els ajuntaments i 

altres administracions públiques. 
 

2.1.5 Valors a destacar 

2.1.5.1  Igualtat, universalitat, equitat i integritat 

 
L’institut parteix dels principis bàsics de l’educació com a igualtat d’oportunitats per 
a tothom, així com de la universalitat de l’educació: tothom hi té dret. L’equitat 
implica el principi universal de la justícia, igual per a tots els alumnes. Els alumnes 
tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la 
personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les 
llibertats fonamentals i als valors humans universals. 
 
Així mateix, una educació universal implica formar ciutadans del món  que 
prenguin consciència de la cultura  pròpia per reforçar el sentit d’identitat, que 
alhora siguin coneixedors de les diferents cultures i creences per aprendre a 
respectar-les i a conviure-hi, que siguin solidaris, informats i àvids de coneixement  
amb l’objectiu de crear un món millor i més pacífic, en el marc d’un enteniment 
mutu i el respecte intercultural.  

2.1.5.2  Aconfessionalitat i respecte  

 
L’institut  es  declara aconfessional però respectuós amb totes les creences que 
incloguin els drets inalienables de les persones. En tant que centre  públic, i dins  del  
marc que prescriu la igualtat de drets de tots els ciutadans davant l’Administració de 
l’Estat (central i autonòmica), és respectuós amb les diverses maneres de pensar i és 
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obert a tothom. Cap família, cap alumne, cap dels professors, cap treballador, no 
podrà ser discriminat per raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa.  

2.1.5.3 Coeducació  

 
El nostre centre impulsa una educació integral dels alumnes sense discriminació per 
raó de sexe. Es treballaran els diferents rols atribuïts als sexes, des d’un 
plantejament obert i no discriminador, per tal d’evitar conductes sexistes. 

2.1.5.4 Pluralisme dels  valors democràtics.  

 
L’institut vol educar en  la recerca de tots els aspectes que procurin una educació per 
a la igualtat i la no discriminació per raons de sexe, ètnia, religió, grup social, 
nacionalitat, capacitats físiques i psíquiques... A més, vol fomentar els valors que 
s’entenen  com  a  universalment  desitjables: la  justícia,  la  llibertat, la tolerància, el 
respecte a les persones i la participació ciutadana.  

2.1.5.5 Identitat cultural  

 
L’institut  procurarà  donar  a  conèixer  als  alumnes  la  societat  i  la cultura 
catalanes, i despertar en ells el respecte i l’estima, des d’una perspectiva 
humanística universal per a totes les cultures, en especial per a les que conviuen en 
el mateix territori que la catalana. Es potenciaran contactes freqüents amb el medi, i 
es farà conèixer als alumnes la realitat lingüística, cultural, històrica i geogràfica que 
configura el país on viuen, sense oblidar-ne ni excloure’n cap. L’institut  col·laborarà  
amb  institucions  i  entitats  de  la  ciutat  en  diferents  tipus d’activitats, integrant-
se en la comunitat i formant-ne part.  

2.1.5.6 Educació  i  medi ambient  

 
Eduquem  els  alumnes perquè formin la consciència sobre la conservació del seu  
medi i el valor que té,  tot  disposant  dels  coneixements,  els  valors,  les  destreses, 
l’experiència i també la determinació que els capacita per fer-se responsables,  
individualment i col·lectiva, de la possible solució  als  problemes ambientals 
presents i futurs. La comunitat educativa vetllarà per l’estima i la conservació del 
medi ambient. Per això, es procurarà, mitjançant les vies possibles –cicles de 
conferències, matèries optatives, sortides extraescolars...– el tractament de temes 
transversals: educació per al consum, la salut, la seguretat vial, etc.  

2.1.5.7 Educació per a la salut  

 
L’institut serà  un  entorn  que  afavoreixi  la  salut  física,  psíquica,  afectiva  i social  
de  la persona.  També vetllarà  perquè els alumnes  adquireixin hàbits de vida  
saludables. Aportarà informació i estimularà capteniments preventius davant els 
riscos més greus i freqüents per a la salut individual i col·lectiva.  
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2.1.5.8 Inclusió escolar i cohesió social 

 
Es vetllarà, amb tots els recursos disponibles, perquè cap alumne/a es pugui sentir 
exclòs de la comunitat. En aquest sentit, es prendran les mesures organitzatives 
necessàries que afavoreixin la integració dels alumnes nouvinguts en la comunitat 
educativa, per tal de generar una ambient respectuós i tolerant amb tothom, 
condició indispensable per a la convivència i la pau. 
 
Es facilitaran els mitjans materials i humans per ajudar a integrar-se, desenvolupar-
se i aprendre als alumnes amb necessitats educatives especials i als alumnes amb 
discapacitats físiques i psíquiques, sempre des dels recursos de què disposi el centre. 
 
D’altra banda, vetllarà també perquè els alumnes amb altes capacitats les puguin 
desenvolupar adequadament, donant-los oportunitats i incentivant-los, amb 
activitats i metodologies actives i engrescadores. 

2.1.5.9 Foment de l’emprenedoria i del plaer per aprendre 

 
El centre oferirà recursos i incentius per afavorir l’emprenedoria en un sentit no 
només empresarial, sinó sobretot creatiu i col·laboratiu. Els alumnes que vulguin 
portar a terme activitats i projectes nous, al centre o en col·laboració amb altres 
entitats de caire social o cultural –associacions sense ànim de lucre, de veïns, 
biblioteques, universitats, museus, etc.– tindran el suport de la comunitat educativa, 
sempre que aquest tipus d’activitats impliqui un avenç educatiu i humà.   
 
Són objectius fonamentals l’estimulació de la curiositat i la investigació per a 
impulsar un esperit crític i positiu de descoberta i el plaer per aprendre, tot dotant 
els i les alumnes de les habilitats necessàries per a fer-ho i adquirir els coneixements 
(individualment o en col·laboració amb altres) i poder aplicar tant aquestes habilitats 
com aquests coneixements a una amplia varietat d’àmbits.  
 

2.2 Tractament de les llengües  

 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és l’eina de cohesió i d’integració entre totes 

les persones del centre i és la llengua vehicular i d’aprenentatge a emprar normalment en 

les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites, 

exposicions dels professors, material didàctic i virtual, llibres de text i activitats 

d’aprenentatge i d’avaluació, reunions, informes i comunicacions, la interacció entre docents 

i alumnes i la formació… així com les activitats administratives i les comunicacions entre el 

centre i l’entorn.  

 
Això no vol dir que el seu ús sigui exclusiu i que no hi hagi una presència regular de la llengua 
castellana i, quan s’escau, de la llengua estrangera escollida –presència òbvia en el cas de les 
matèries corresponents– i que es puguin utilitzar altres llengües quan l’objectiu de l’activitat 
o el procés comunicatiu ho requereix. Les llengües no oficials es poden emprar en les 
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comunicacions per a l’acollida de persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han 
d’anar acompanyats del text original en català, que serà sempre la versió preferent. 
 
El Projecte Lingüístic de Centre és el document on es recullen el paper i el tractament de les 
llengües en el centre, així com els aspectes d’organització i gestió que tinguin repercussió en 
l’ús de la llengua.  
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III. Línia pedagògica 
 

3.1. Objectius generals 

3.1.1 De l’educació secundària obligatòria 

 
1. L’etapa d’educació secundària obligatòria comprèn quatre anys acadèmics i es cursa 

normalment entre els dotze i els setze anys d’edat, amb els continguts organitzats 
per matèries, que es poden agrupar en àmbits de coneixement. 
 

2. L’educació secundària obligatòria té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes 
una educació que els permeti: 

a) Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid en relació a 
l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió 
de l’afectivitat. 

b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, 
de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i les 
competències culturals, personals i socials relatives a: 
 

- L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la 
comprensió lectora, les competències matemàtiques i les 
competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i 
de la comunicació audiovisual. 
 
- La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes 
científics, socials, culturals i artístics. 
 
- La sensibilitat artística i la creativitat. 
 
- La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets 
d’oportunitats de les persones. 
 
- El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i 
capacitat crítica. 
 
- La resolució de problemes de la vida quotidiana. 

 
3. El currículum de l’educació secundària obligatòria s’ha d’orientar envers l’adquisició 

de les competències bàsiques i ha de facilitar la incorporació dels alumnes als 
estudis posteriors i a la vida adulta i el desenvolupament de l’aprenentatge al llarg 
de la vida. 

4. L’ordenació de l’educació secundària obligatòria ha d’establir programes de 
diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes 
poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en col·laboració, si s’escau, 
amb les administracions locals, i s’han de portar a terme amb les mesures de 
garantia que es determinin per reglament. 
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5. L’acció tutorial en l’etapa d’educació secundària obligatòria ha d’incorporar 
elements que permetin la implicació dels alumnes en el seu procés educatiu. 

6. En l’educació secundària obligatòria, s’ha de garantir un sistema global d’orientació 
professional i acadèmica que permeti als alumnes conèixer les característiques del 
sistema formatiu i productiu a fi d’escollir les opcions formatives adequades a llurs 
aptituds i preferències. 

7. L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes d’educació secundària obligatòria ha 
d’ésser contínua i diferenciada segons les matèries del currículum. En l’avaluació 
final, s’ha de decidir sobre el pas de curs d’acord amb la valoració del progrés global 
de cada alumne en relació a l’adquisició de les competències bàsiques i a 
l’assoliment dels objectius de l’etapa. Al final de l’etapa, s’ha de decidir sobre 
l’acreditació tenint en compte el grau d’assoliment de les competències bàsiques i 
dels objectius de l’etapa.  

 

3.1.2 Del batxillerat 

 
1. El batxillerat té per finalitat dotar els alumnes dels coneixements,  les capacitats i les 

actituds adequats per a desenvolupar el sentit crític i la maduresa intel·lectual i 
humana, mitjançant una formació que comporta una necessària especialització 
segons els seus interessos. Aquesta formació també té per finalitat preparar-los 
perquè puguin incorporar-se a l’educació superior i a la vida professional i habilitar-
los per a l’aprenentatge permanent. 

2. El Departament d’Ensenyament determina les vies i les matèries que han de garantir 
l’assoliment dels objectius del batxillerat i l’adquisició de les competències pròpies 
de cada modalitat, i pot establir, en definir les vies, agrupacions de matèries de 
modalitat i matèries optatives. El centre, en la seva Programació Anual, estableix les 
mesures per a adequar la proposta educativa del batxillerat a les necessitats dels 
alumnes.  

3. El currículum i les activitats educatives del batxillerat, per a consolidar les 
competències bàsiques adquirides pels alumnes en acabar l’educació bàsica, han 
d’afavorir el desenvolupament de la competència comunicativa, l’adquisició 
d’habilitats per a l’autoaprenentatge i per al treball en equip i l’adquisició de les 
competències necessàries en relació a l’ús de mètodes de recerca i a l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l’adquisició de les 
competències pròpies i específiques de la modalitat cursada. 

4. El Departament d’Ensenyament pot facilitar itineraris de batxillerat adaptats als 
diferents ritmes d’aprenentatge, amb una organització flexible de l’oferta i dels 
horaris i amb la coordinació i la relació entre els diversos estudis postobligatoris, i ha 
d’estimular els centres que imparteixen ensenyaments de batxillerat perquè 
defineixin itineraris que orientin i preparin els alumnes per a l’accés als diversos 
ensenyaments posteriors. El centre informarà a les famílies i alumnes d’aquelles 
altres ofertes formatives que permetin als alumnes conciliar estudis amb activitat 
laboral o siguin més idònies a les seves capacitats i intencionalitats. 

5. El centre farà les adaptacions pertinents i facilitarà les ajudes tècniques necessàries 
perquè els alumnes amb trastorns d’aprenentatge i els alumnes amb discapacitats 
puguin cursar el batxillerat, tot aplicant també mesures específiques per als alumnes 
amb altes capacitats. El Departament d’Ensenyament regula aquestes mesures i n’ha 
d’impulsar l’aplicació.  
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6. L’acció tutorial al batxillerat ha de reforçar l’orientació de caràcter personal, 
acadèmic i professional prestada als alumnes; amb aquest objectiu, el Departament 
ha d’establir mecanismes de coordinació entre els centres que imparteixen 
batxillerat, els centres que imparteixen formació professional de grau superior i les 
universitats. 

7. El Departament d’Ensenyament adoptarà les mesures necessàries per facilitar que 
durant el batxillerat s’imparteixin en llengua estrangera matèries no lingüístiques i 
per garantir que els alumnes de tots els centres hagin assolit un bon nivell 
d’expressió en públic en diverses llengües. 

8. L’avaluació dels alumnes de batxillerat ha d’ésser contínua i la qualificació ha d’ésser 
diferenciada segons les matèries del currículum, entre les quals s’ha d’incloure una 
recerca feta per l’alumne. En l’avaluació final, s’ha de valorar el progrés de cada 
alumne a partir de les dades d’avaluació de cada període del curs i de les 
recuperacions, si s’escau, i decidir sobre el pas de curs o sobre l’acreditació final, 
segons que correspongui. 

 

3.2 Àmbit Pedagògic 

3.2.1 Criteris que orienten l’organització pedagògica del centre 

3.2.1.1 En l’ensenyament obligatori (ESO) . 

 
1. Els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels ensenyaments obligatoris han 

de contribuir al compliment dels principis del sistema educatiu i han de fer possible 
els següents ítems: 
 
a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del 

principi d’inclusió. 
b) El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena 

integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de 
l’acció educativa. 

c) La incentivació de l’esforç individual i col·lectiu, especialment en el treball 
quotidià al centre educatiu. 

d) L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, 
per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de 
compensació i per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment 
de l’excel·lència. 

e) La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. 
f) L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els 

hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat. 
g) La implicació de les famílies en el procés educatiu. 

 
2. Els criteris pedagògics d’aquest projecte educatiu regeixen i orienten l’exercici 

professional de tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa. El 
centre té mesures i instruments d’acollida o de formació per tal de facilitar als nous 
docents el coneixement del projecte educatiu i la pertinent adaptació de llur exercici 
professional, recollits en el seu Pla d’Acollida. 
 

3. Els criteris d’organització pedagògica han de contribuir específicament a: 
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a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu. 
b) Educar en el deure de l’estudi, de manera que esdevingui un hàbit. 
c) Adequar la funció del professorat i dels professionals d’atenció educativa, com a 

agents del procés educatiu, a les característiques i les necessitats educatives de cada 
edat, nivell i context sociocultural del grup i dels individus que l’integren. 

d) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i 
els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge i els 
resultats de l’avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o 
alumna. 

e) Educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la 
participació en els afers de la comunitat. 

 
4. Els grups classe s’han de constituir d’acord amb el nivell o el curs de l’etapa 

educativa que hagin de cursar els alumnes, les orientacions dels diferents equips 
docents, del claustre i les necessitats del centre. El centre  garantirà la coordinació 
dels integrants de l’equip docent que intervenen en un mateix grup classe.  
 

5. El grup classe ha de disposar d’un tutor o tutora, designat d’entre el professorat que 
s’encarrega de la docència. Correspon al tutor o tutora de cada grup garantir 
l’atenció educativa general dels alumnes, directament i per mitjà de l’orientació de 
l’acció conjunta de l’equip docent, i també li pertoca la comunicació entre el centre i 
les famílies a propòsit del progrés personal de llurs fills. El centre garantirà la 
comunicació amb les famílies a propòsit del progrés personals de llurs fills. 
 

3.2.1.2 En els ensenyaments post-obligatoris (Batxillerat) 

 
1. Els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels ensenyaments post-

obligatoris han de contribuir al compliment dels principis del sistema educatiu i han 
de fer possible: 
 
h) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels alumnes en llur procés 

educatiu, sens perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en 
l’educació dels fills.  

i) Educar en la responsabilitat de l’estudi, la cultura de l’esforç, així com  
desenvolupar àmbits d’autoaprenentatge que resultin positius per al progrés 
dels alumnes. 

j) Fer possible l’assoliment de competències, enteses com el conjunt de capacitats 
que utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per 
aconseguir assolir amb èxit uns determinats resultats. 

k) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les 
característiques i les necessitats educatives de cada etapa i als aspectes 
instructius específics de cada ensenyament, sens perjudici del manteniment de 
la coherència global dels elements educatius de la formació. 

l) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els 
resultats i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i 
d’aprenentatge i els resultats de l’avaluació del progrés assolit individualment 
per cada alumne o alumna, i evidenciar la correlació entre els resultats 
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acadèmics dels alumnes i les fites que es proposaven en incorporar-se a 
aquestes etapes. 

m) Potenciar l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers 
de la comunitat. 

 
2. Cada grup classe ha de disposar d’un tutor o tutora, designat d’entre el professorat 

que s’encarrega de la docència. Correspon al tutor o tutora de cada grup garantir 
l’atenció educativa general dels alumnes, directament i per mitjà de l’orientació de 
l’acció conjunta de l’equip docent, i també li pertoca la comunicació entre el centre i 
les famílies a propòsit del progrés personal de llurs fills. 

 

3.2.1.3 Criteris d’organització pedagògica del centre per a l’atenció dels alumnes amb 
necessitats educatives específiques 

 
1. L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva. 

 
2. El centre ha de garantir la participació de tots els alumnes en els entorns 

escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats. 
 
3.  S’entén per alumnes amb necessitats educatives específiques: 
 
a) Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats per 

discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns 
greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives 
greus. 
 

b) Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la 
incorporació tardana al sistema educatiu o derivades de situacions 
socioeconòmiques especialment desfavorides. 

 
c) Amb relació als alumnes amb necessitats educatives especials, el centre es 

coordinarà amb els Equips d’Assessorament Pedagògic (EAP) per al que en faci 
l’avaluació  inicial d’aquestes necessitats, l’elaboració d’un pla personalitzat i 
l’assessorament a cada família directament afectada.  

 
d) Amb relació als alumnes d’incorporació tardana amb necessitats educatives 

específiques, es tindrà en compte allò que disposi el Pla d’Acollida del Centre. 
 

e) Amb relació als alumnes amb altes capacitats i després de la valoració per mitjà 
dels serveis educatius, el centre elaborarà aspectes metodològics i organitzatius 
necessaris per atendre’ls, amb programes específics de formació i flexibilitat en 
la durada de cada etapa educativa.  

 

3.2.2 Criteris metodològics generals 

Des del respecte a la llibertat de càtedra i també a les atribucions que els 
departaments tenen legalment assignades, es procurarà que la línia metodològica 
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general del centre – i, per tant, assolida per tota la comunitat educativa: direcció, 
pares, departaments i equip de tutors- estigui sempre presidida per aquests trets:  
 

1. Preveure  les actuacions  que  facilitin  la  formació com a persones  dels  
alumnes  i  que els ajudin  a desenvolupar les seves capacitats. 

2. Incentivar la diversitat i la flexibilitat en els mètodes d’ensenyament, 
estimulant la curiositat i la investigació per a impulsar un esperit de 
descoberta i el plaer per aprendre.  

3. Procurar que els alumnes assumeixin els diferents tipus de continguts i 
assoleixin els objectius inclosos en el currículum i les competències bàsiques.  

4. Afavorir la utilització d’estratègies reflexives i de presa de consciència que  els  
permetin  analitzar  i avaluar críticament i realistament les activitats pròpies 
d’aprenentatge.  

5. Proveir a tots els alumnes, sense distinció de sexes, races, religions o 
llengües,  de  les  eines bàsiques  per  poder integrar-se  adequadament  en  
la nostra societat complexa i variable, amb una atenció especial en l’ús de les 
noves tecnologies, i en el coneixement respectiu per tal que assoleixin tan les 
competències bàsiques instrumentals, com les actituds fonamentals per a la 
competència social.  

6. Fomentar la implicació responsable dels alumnes en el seu aprenentatge, 
amb una actitud d’interès, esforç i constància.  

7. Fomentar  totes les situacions  de  participació  en  què  els  alumnes  puguin  
i  sàpiguen expressar opinions, assumir responsabilitats i plantejar-se i 
resoldre conflictes.  

8. Fomentar  en  els  alumnes  la  capacitat  i fer-los notar  la  necessitat  
d’exercir  la  tolerància i la comprensió, el respecte mutu  i  la participació  
democràtica, i també mostrar-los la conveniència de  rebutjar  la  
prepotència,  l’autoritarisme  i  l’exigència desmesurada, tan respecte d’un 
mateix com respecte dels altres, així com defugir el conformisme i la 
passivitat.  

9. Afavorir la tendència a la solidaritat i la cooperació  amb  els  companys  i  
amb l’entorn  social,  tot  sensibilitzant-los dels problemes i conflictes que 
sorgeixen en el món d’avui.  

10. Desenvolupar l’afectivitat i el respecte  a la pròpia persona: autoestima, 
autoconfiança, equilibri emocional, autocontrol a fi de gestionar millor les 
emocions i sentiments tant respecte la nostra pròpia persona com respecte 
als altres.  

11. Fomentar  la  integració i implicació  en  l’entorn  cultural,  social  i  ecològic,  
tot donant una especial rellevància a l’educació dels valors de caire general 
que hem establert tot seguint la legislació educativa actual i que figuren més 
amunt.  

12. Incentivar  i  fomentar  l’interès  i l’hàbit de  la  lectura mitjançant l’ús de la 
biblioteca i altres estratègies transversals.  

13. Fomentar activitats de caire cultural com el teatre, els concursos literaris per 
Sant Jordi, les exposicions d’obres d’art del nostres alumnes del batxillerat 
artístic, la participació en campionats i olimpíades matemàtiques i/o dels 
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diversos camps científics en que poguessin participar, en les activitats en 
l’àmbit de l’exercici físic que afavoreixin el  desenvolupament  de  les 
capacitats dels alumnes més enllà de la formació acadèmica, i, en general en 
totes aquelles activitats que contribueixin a la formació integral de la persona 
i al desenvolupament de les seves capacitats i habilitats socials i de relació. 

14. Assessorar i orientar les famílies per incidir conjuntament en el procés 
educatiu dels seus fills i filles. Així com crear un clima de treball participatiu i 
motivador que faciliti la integració i implicació de tots els membres de la 
comunitat educativa en el funcionament del centre. 

15. Fomentar tot tipus d’activitats que impliquin el coneixement, l’ús i l’interès 
per les llengües estrangeres (anglès, francès, alemany) : estades a l’estranger, 
intercanvi d’alumnat, activitats en llengües estrangeres (teatre i cinema en 
versió original, celebracions pròpies d’altres països, intercanvis epistolars 
amb estudiants estrangers...), activitats acadèmiques curriculars d’algunes 
àrees en llengües estrangeres, lectura de llibres en aquestes llengües... 

 
En línies generals, els trets metodològics bàsics han de ser:  
 
• L’atenció a la diversitat, tot respectant els diferents  ritmes d’aprenentatge dins de 
les possibilitats que permetin els recursos i els materials concedits al centre. S’entén 
la diversitat en tots els seus sentits: 
 

 Diversitat de ritmes d’aprenentatge, en funció –sovint- de la seva 
procedència i mancances educatives bàsiques, així com per les seves 
capacitats diferenciades, tot atenent tant als que necessiten reforços com 
als que, per tenir grans capacitats, poden avançar més ràpidament i amb 
més profunditat en algunes o en totes les àrees.  

 Diversitat d’interessos, contemplada des de l’orientació acadèmica  i per  a 
la seva vida futura. 

 Diversitat cultural: que implica que cadascú te hàbits i maneres de fer 
associats a les seves cultures d’origen i familiars, que han de ser 
respectades, tot tenint sempre molt present la cultura que els acull – la 
catalana-, en la què viuran i es desenvoluparan com a persones i ciutadans. 
  

• El desenvolupament  del sentit crític en els alumnes sobre aspectes socials, per tal 
que siguin conscients de la societat on viuen i de la qual formen part. En aquest 
sentit, s’ha de fer força en l’educació de l’esperit crític envers els mitjans de 
comunicació i la societat consumista on vivim, per tal de fer ciutadans capaços de 
valorar què és important i què no ho és, des d’un plantejament cívic, democràtic i 
lliure.  
 
• El manteniment  de la disciplina i de l’ordre, entès com a necessari per al respecte 
a tothom i per a l’èxit de la tasca d’ensenyament i aprenentatge.  
 
• La qualitat de l’ensenyament en el nivell de coneixements, per tal que els 
alumnes  accedeixin  als  estudis superiors i posteriors  amb  una  base  sòlida  i  
s’integrin  a  la vida laboral amb una bona preparació.  
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3.2.3 L’acció tutorial i l’orientació  

 
L'acompanyament personalitzat del procés d'aprenentatge i d'escolarització de 
l'alumne s'ha de considerar com un eix vertebrador de la formació. L’acció tutorial 
comporta el seguiment individual i col.lectiu dels alumnes per part de tot el 
professorat que intervé en un mateix grup. La responsabilitat de l'orientació 
educativa i de l'acció tutorial és de tot l'equip docent i requereix una correcta 
planificació i coordinació del conjunt del centre.  
 
Les actuacions de tutoria i d'orientació han de respondre a criteris ajustats als nivells 
de cada etapa i, també per això, a plantejaments adequats als nivells i ritmes 
d'aprenentatge competencial de l'alumne, tant del seu procés d’autonomia com de 
la seva maduresa personal i integració social. Això demana al centre una intervenció 
educativa de conjunt i continuada que es recull en el  Pla d'acció tutorial (PAT)  i que 
dóna resposta a una manera de treballar, de fer i de ser del centre projectada cap al 
desenvolupament integral dels alumnes. 
 
 Aquest seguiment: 
 

a) Ha de contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat, en 
col·laboració amb les famílies, d’acord amb la seva edat. 

b) Ha de garantir el dret dels alumnes a rebre orientació en l’àmbit personal, 
acadèmic i professional. 

c) Ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup 
classe i a la implicació dels alumnes en la dinàmica del centre 

d) El centre té com a principis: 
a) Informar les famílies sobre l’evolució educativa dels seus fills. 
b) Facilitar les famílies el dret i deure de participar i implicar-se 
c) Establir els procediments de relació i cooperació amb famílies 
d) Concretar els aspectes organitzatius i funcionals i els procediments de 

seguiment i avaluació. 
 

El Pla d’Acció tutorial (PAT) conté les competències que s’han de potenciar a través 
d’aquesta acció tutorial així com la manera de treballar de l’institut en relació a la 
planificació d’actuacions i activitats que contribueixen al creixement i al 
desenvolupament integral i complet de la persona.  
 
Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) preveuen mecanismes 
d’acció i coordinació de la tutoria i el sistema global d’orientació acadèmica i 
professional als alumnes, així com les normes de designació dels tutors per a cada 
grup i per a cada alumne del centre.  
 

3.2.3. Àmbit de gestió humana 
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En l’àmbit de la gestió dels recursos humans i les relacions entre tota la comunitat 
educativa, són principis bàsics:  
 

1. Procurar i fomentar un ambient de respecte i de diàleg entre  totes les 
persones que directament o indirectament tinguin a veure amb l’institut, tant 
si hi treballen com si en són usuaris, com si hi estudien o fan ús de les seves 
instal·lacions.  

2. Aconseguir  l’aplicació, el  respecte  i  el  compliment  del  Reglament  de  
règim intern, del Pla d’acollida, del Projecte curricular de centre i del Pla 
d’acció tutora.  

3. Informar i fer participar, en la mesura del possible, a tota la comunitat 
educativa de la dinàmica, dels projectes i de les realitzacions  que es vagin 
duent a terme en l’institut.  

4. Auto capacitar-nos per a fer  funcionar  les  comissions  que s’estableixin  en  
el  si  del  Consell Escolar, així com també des de la Direcció i el Claustre de 
professors, com també donar suport i empenta als equips pedagògics i a tots 
els grups de treball que s’hagin d’implementar per aconseguir aquells 
objectius que redundin en benefici del centre i dels seus membres i usuaris.  

5. Procurar i afavorir  la  comunicació  entre  el  professorat  a  través  dels  
claustres  i  de  les reunions d’equip docent, de la comissió pedagògica i de 
l’equip directiu, així com vetllar perquè els departaments i seminaris estiguin 
al dia en les seves programacions i apliquin els criteris d’avaluació de forma 
estricta per evitar possibles problemes d’interpretació respecte dels resultats 
dels alumnes.  

6. Fomentar i afavorir les activitats d’actualització dels continguts i de les 
metodologies dels professionals del centre prioritzant l’interès de l’institut.  

7. Vetllar per la salut laboral del professorat i articular estratègies d’evacuació 
del centre així com altres iniciatives de previsió de possibles riscos 
accidentals. També controlar els protocols en cas d’accident d’alumnes i el 
seu possible trasllat a algun centre hospitalari. 

8. Optimitzar  els  mecanismes  de  control  d’assistència  dels  alumnes  –una  
de  les claus del bon rendiment acadèmic-.  

9. Establir canals de participació entre alumnes a través de la Junta de Delegats i 
del seus representant al Consell Escolar.  

10. Fomentar hàbits de vida saludable i vetllar per  la  seguretat  dels  alumnes  
en  totes  les activitats del Centre i fer-los reflexionar sobre aquelles 
conductes perjudicials per a la salut, d’un mateix i dels altres, i evitar-les. 

11. Aconseguir unes relacions satisfactòries entre el professorat i l’alumnat.  
12. Fomentar  les  relacions  entre  pares  i  professors  mitjançant  les  reunions 

col·lectives com poden ser les jornades de portes obertes, el lliurament de 
premis en acabar el curs, les entrevistes de tutoria i amb les comunicacions 
habituals entre els tutors, professors i els pares. 

13. Mantenir  els  pares  informats  de  la  línia  de  l’institut  i  de  les  possibles 
modificacions i tenir en compte les seves aportacions.  

14. Mantenir els pares informats de l’evolució que segueixen els seus fills per 
mitjà de les entrevistes habituals amb els tutors com també amb aquells 



Projecte Educatiu  –  Institut Gabriel Ferrater 

23 

 

professors que siguin requerits pels pares per a tenir un intercanvi de parers 
sobre la marxa dels seus fills  

15. Potenciar les relacions entre el professorat  i el personal no docent del 
centre. 

16. Procurar  que  el  plantejament  de  les  activitats extraescolars  i  viatges  
sigui coherent amb la línia pedagògica del centre.   

17. Col·laborar  amb  l’AMPA  en  l’organització  de  les  activitats  extraescolars i 
de suport.  Així mateix,  proposar-los les activitats  que  es  considerin  
oportunes  i  canalitzar  les  que ells proposin. Coordinar les iniciatives i 
activitats que l’AMPA pugui implementar en benefici del centre i dels seus 
membres tot col·laborant i establint els lligams necessaris per al bon 
funcionament del centre. 

 

3.2.4. Àmbit de la gestió institucional 

 
Són trets essencials en l’àmbit de la gestió institucional:  
 

1. Coordinar-se,  quan  sigui  possible,  amb  altres  centres,  sobretot  de  
l’entorn  més proper, i potenciar, a més, la relació amb organitzacions 
educatives d’altres indrets del món.  

2. Facilitar col·laboracions puntuals i regulars amb d’altres entitats culturals i 
socials del nostre entorn ciutadà més immediat.   

3. Mantenir una relació fluida amb les institucions ciutadanes – Ajuntament, 
Consell Escolar  Municipal,  etc.–  i  el  Departament  d’Ensenyament,  però  
sense  renunciar  a reivindicar  aquells  drets  que  el  centre,  a  través  del  
seu  Consell Escolar o Claustre, creu tenir, i no renunciar a aquells interessos 
que creiem imprescindibles per mantenir la qualitat del nostre projecte de 
centre.  

4. Establir relacions de col·laboració, sobretot per a l’intercanvi d’informació, 
amb els centres de primària que nodreixen d’alumnes l’institut. A més 
aconsellar-los sobre aquelles mancances o dèficits que s’observin en els 
alumnes acabats d’arribar al nostre centre.  

5. Coordinar-se amb els serveis d’assistència social del municipi en cas 
d’absentisme de  l’alumne  i/o  en  qualsevol  altre  cas  dels  que  preveu  la  
Llei  de  protecció  del menor. 

6. Afavorir i promoure els intercanvis d’alumnes amb altres comunitats i països, 
així com totes les activitats de caire internacional que es considerin adients 
per al seu creixement acadèmic i personal.  
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IV. Gestió i organització del centre 
 

4.1  Modalitat de gestió i organització del centre 

 
La  gestió  del  centre haurà de  ser  participativa  i  democràtica. El consell escolar i el 
claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de la comunitat 
escolar en el govern i la gestió del centre. 
 
El Consell Escolar serà el marc  de discussió i d’aprovació de les directrius de gestió 
que l’autonomia dels centres permet. Es promourà  una gestió participativa, 
democràtica i resolutiva en tots els òrgans que composen l’institut, per mitjà dels 
representants elegits per cada un d’ells, conforme a la normativa establerta. Es 
crearan vies de participació a fi  d’aconseguir una unitat de tots els membres que 
intervenen en el seu desenvolupament (pares, alumnes, professorat, PAS i 
l’administració). Es  donarà   gran  importància  als  procediments  i  a  la  
comunicació interna  i  externa  que  garanteixin  un  ús  democràtic  de  la  
informació  i  una  participació responsable. 
 
El claustre de professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 
l'acció educativa del centre. Es fomentarà la participació de tots els professors en la presa de 
decisions de tipus acadèmic i de funcionament, a través del propi clautre, dels diferents 
departaments a través de les reunions de Coordinació Pedagògica, dels equips docents de 
cada nivell i de les reunions de tutors.   

La gestió i organització concreta del centre i les funcions dels òrgans col·legiats i individuals 
ve recollida en el document Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 
Aquest document aplega el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament 
adoptats pel centre, conforme a la normativa vigent,  per fer possible, en el dia a dia, el 
treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en aquest projecte 
educatiu del centre i en la seva programació anual.  
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V. Objectius acadèmics 
 

5.1   Àmbits educatius 

 
Els objectius acadèmics de caire general i , tanmateix, transversal, són competència 
de totes les àrees, tal com diu la normativa vigent, que segueix una metodologia 
competencial i globalitzadora, i són els que tot seguit apareixen, agrupats en àmbits 
afins. 
 

5.1.1 Àmbit lingüístic 

 
Aquest àmbit inclou les àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i 
literatura i llengües estrangeres, així com llatí i grec en el cas de 4t d’ESO o  
batxillerat.  
 
Les competències generals que són comunes a totes aquests àrees, tal com diuen els 
currículums actuals (ESO i batxillerat: 2008; Batxibac-baccalauréat: 2010) són la 
competència plurilingüe i intercultural, que és a la base de  la comunicativa, més 
global, aquesta desenvolupada en quatre competències fonamentals: oral, escrita, 
audiovisual i literària. Al batxillerat, a més, cal afegir dues més, que són totalment 
transversals i comunes a totes les àrees: la competència digital i la competència en 
recerca.  
 
Totes aquestes competències, atès el caràcter instrumental i bàsic de les llengües, no 
són exclusives de les àrees lingüístiques, sinó que apareixen també a totes les altres 
àrees del currículum i hauran de ser desenvolupades des de totes elles. 
 
Per tal d’assolir el grau més alt d’aquestes competències en l’alumnat- objectiu últim 
de l’àmbit lingüístic i de bona part de l’aprenentatge de l’alumnat- , caldrà, de forma 
general: 
 

1. Tenir present que la comprensió lectora és necessària per a l’aprenentatge de 
qualsevol matèria i, per tant, fomentar aquesta capacitat des de totes les 
àrees, tot treballant amb textos de tipologia diversa a les classes de tots els 
nivells educatius. 

2. Treballar sistemàticament l’escriptura, correcció i reescriptura de textos 
diversos, sobretot de textos de caire acadèmic (exposicions, ressenyes, 
argumentacions, textos literaris, etc. ), a totes les àrees, però molt 
especialment a les àrees de llengües, als diferents nivells educatius, inclús 
amb activitats transversals ( revista del centre, premis literaris, treballs de 
recerca,etc. )  

3. Fomentar l’ús correcte de la llengua oral a les classes, a través de tot tipus 
d’activitats de qualsevol àrea, tot respectant sempre el torn de paraula, el 
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respecte al que diuen els altres i afavorint la correcció i  l’esforç per 
expressar-se amb fluïdesa i amb diferents registres, en català i castellà. 
Tanmateix, caldrà afavorir aquest ús oral en llengua anglesa  i francesa des de 
les àrees de llengües estrangeres, però també a través de diferents activitats 
de centre.  

4. Ajudar a la millora en l’ús de la llengua oral formal en totes les llengües 
treballant des de les diferents àrees l’exposició oral, des de l’ESO fins al 
batxillerat. Serà especialment important aquesta pràctica al batxillerat, sent 
el moment culminant de tot aquest procés l’exposició oral del treball de 
recerca, a segon, pràctica que els alumnes hauran de tenir ja plenament 
interioritzada i assolida. 

 
5. Incentivar les activitats en què es faci un ús madur, responsable i crític del 

llenguatge audiovisual i de les eines digitals , com a forma d’expressió del 
món contemporani. 

6. Fomentar les activitats de creació literària en totes les llengües com a forma 
d’expressió i creació personals.  

 

 5.1.1.1 El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 

 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Institut Gabriel Ferrater i Soler és i ha de ser 
un document de referència per a tota la comunitat educativa del centre en la presa 
de decisions organitzatives, pedagògiques, de relació formal i informal i de 
contractació de serveis i activitats en relació al tractament de les llengües. El PLC   
incideix en els següents punts: 
 

a) el paper de la llengua vehicular i d’aprenentatge, el català com a eix 
vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

b) el tractament de les altres llengües, tant les curriculars (castellà, anglès, 
francès, alemany...) com les de la nova immigració, en els espais d’educació 
formal o no formal del centre.  

c) els aspectes d’organització i gestió que tinguin repercussió en l’ús d’aquestes 
llengües. 

 
L’objectiu fonamental del projecte lingüístic és aconseguir el ple domini de les llengües 
oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori i conèixer una o dues 
llengües estrangeres, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a 
l’aprenentatge, a fi i efecte d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i 
accedir al coneixement en un entorn plurilingüe, internacional i pluricultural. En relació a les 
llengües estrangeres, el centre promourà accions interdisciplinaris i transversals que ampliïn 
el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres i que els posin en situació de 
comunicació activa.  

 
Cal vetllar pel compliment i fer-ne una concreció anual d’aquest objectiu,  de manera 
que el català i el castellà, agrupats dins la mateixa àrea, siguin llengües amb les quals 
l’alumnat pot comunicar-se d’una manera adequada -tant a nivell oral com escrit- al 
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final dels estudis, i a més tingui un coneixement adequat i idoni de les llengües 
estrangeres estudiades.  
 
Les competències, objectius i continguts en relació a les llengües al centre, els seus 
usos i organització, el tractament del plurilingüisme, l’organització dels recursos 
humans i del currículum, l’ús de la biblioteca i la projecció del centre en relació al 
camp lingüístic són aspectes que es tracten en aquest PLC.  
 
 

5.1.2 Àmbit cientificotecnològic i matemàtic 

 
Aquest àmbit inclou les àrees de Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia i 
Matemàtiques. 
 
El nostre objectiu és que els alumnes desenvolupin les competències bàsiques 
d’aquest àmbit: 
 

 Competència en indagació i experimentació. 

 Competència en la comprensió de la naturalesa de la ciència. 

 Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món físic, fent 
èmfasi especialment sobre les seves dimensions de medi ambient, de salut, 
d’objectes i sistemes tecnològics i de fenòmens naturals de la vida 
quotidiana. 

 Competència en la resolució de problemes. 

 Competència tecnològica. 

 Competència en la gestió i el tractament de la informació (TIC). 
 
Per aconseguir-ho, les línies mestres que guiaran la nostra actuació docent seran: 
 
1. Fomentar la recerca i l’esperit científic, especialment al laboratori i al camp. 

Treballar el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals. 
2. Fomentar l’esperit crític. Distingir teories i hipòtesis científiques de les pseudo-

científiques. 
3. Ser conscients de la naturalesa provisional del coneixement científic i tecnològic. 
4. Elaborar estratègies d’identificació i de resolució de problemes en els diversos 

camps del coneixement i l’experiència, mitjançant procediments intuïtius i de 
raonament lògic, contrastant-les i reflexionant sobre el procés seguit. 

5. Sempre que sigui possible, i especialment en temes d’especial rellevància 
científica i social, ensenyar les evidències que suporten les teories científiques. 
Ensenyar el que sabem i com ho sabem. 

6. Ser capaç d’utilitzar models teòrics científics per interpretar la realitat, predir-ne 
el comportament futur i aplicar-los a sistemes o processos tecnològics. 

7. Fomentar l’aprenentatge i l’avaluació en context. 
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8. Concebre la tecnologia com una interrelació de diferents àmbits de 
coneixements (tècnic, científic, històric, econòmic i social) que tenen com a 
finalitat satisfer determinades necessitats de les persones. 

9. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de 
treball habitual per a la resolució d’un problema concret o per a la representació 
i disseny d’objectes o processos. 

10. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, 
fonamentades en el coneixement del cos humà, especialment referits a 
malalties, trastorns alimentaris, sexualitat i reproducció i conductes de risc. 

11. Reconèixer i adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els 
impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. 

12. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu 
funcionament i entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció. 

13. Reconèixer el paper de l’energia en els processos tecnològics i adoptar actituds 
d’estalvi i de valoració de l’eficiència energètica. 

 

5.1.3  Àmbit social i ciutadà 

 
Aquest àmbit inclou les àrees de Ciències Socials, Geografia i Història, Educació per la 
Ciutadania i els Drets Humans, Educació etico-cívica i Religió/Alternativa a la Religió. 
 
Són competències de l’àmbit social ciutadà: 
 
1. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el medi físic i social per resoldre 

problemes en l’experiència diària. 
 

2. Capacitar els i les alumnes per obtenir i processar informació: buscar-la, 
classificar-la, ordenar-la, interpretar-la, utilitzar-la a diversos nivells per a una 
finalitat concreta i presentar-la de manera útil i de forma entenedora, tot 
utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

3. Desvetllar en els i les alumnes una capacitat i una actitud crítica envers tot allò 
que els envolta. 
 

4. Promoure els coneixements dels trets històrics, socials i culturals del món d’avui 
partint de l’entorn més proper. 
 

5. Desenvolupar actituds i hàbits de cooperació mitjançant el treball en equip. 
 

6. Estimular el coneixement i la participació activa de l’alumne en el seu entorn. 
 

7. Fomentar el desenvolupament d’actituds de respecte i tolerància en vers els 
altres i les seves característiques i diferències. 
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8. Orientar i ajudar els i les alumnes en l’aprenentatge de la convivència, la igualtat 
i la solidaritat. 
 

9. Fomentar les actituds de respecte davant de les diferents creences i religions 
dins del nostre entorn més immediat. 

 

5.1.4  Àmbit artístic 

 
Aquest àmbit inclou les àrees de música i visual i plàstica.  
 
Les competències generals que són comunes a totes aquests àrees, tal com diuen els 
currículums actuals (ESO i batxillerat: 2008) són la competència artística i cultural i 
competència comunicativa lingüística i audiovisual. Al batxillerat, a més, cal afegir 
dues més, que són totalment transversals i comunes a totes les àrees: la 
competència digital i la competència en recerca.  
 
 
En l’àmbit musical i de les arts escèniques, per tal d’assolir el grau més alt d’aquestes 
competències en l’alumnat caldrà, de forma general: 
 
1. Escoltar, conèixer i comprendre el patrimoni cultural i artístic propi i el d’altres 

realitats que ens envolten.  
2. Contribuir a despertar la sensibilitat i l'interès de l'alumnat envers les 

manifestacions artístiques, per tal d’accedir a l’art i la cultura amb sentit estètic i 
crític. 

3. Fomentar i expressar-se amb creativitat. Cal aprofundir en la creativitat personal, 
lliure i respectuosa, per aquest a part de l’expressió verbal, també caldrà 
potenciar l’expressió corporal, expressió musical i expressió visual i plàstica. 

4. Incentivar les activitats en què es faci un ús madur, responsable i crític del 
llenguatge audiovisual i de les eines digitals , com a forma d’expressió del món 
contemporani. 

5. Fomentar les activitats de creació i d’interrelació de les arts (literatura, música, 
fotografia, pintura) com a forma d’expressió i creació personals. Per aconseguir-
ho caldrà també treballar textos literaris, lletres de cançons, aprendre a llegir les 
imatges i generar xarxes entre els diferents llenguatges. 

6. Fomentar la formació integral de l’alumnat a través d’una formació artística 
vivencial i eminentment pràctica.  Impulsar la interpretació i creació de 
fragments musicals, ja siguin instrumentals o vocals. 

 

5.1.5 Àmbit de l’Educació Física 

 
Aquest àmbit inclou l’àrea de l’Educació Física. 
 

Competències de l’Educació a l’ESO : 
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1. El desenvolupament personal esdevé una competència central de la matèria 

d'Educació física, que s'assoleix amb el treball i cura del propi cos i la motricitat, 
al mateix temps que es reflexiona sobre el sentit i els efectes de l'activitat física, 
assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu. 
 

2. Els continguts de la matèria pretenen donar resposta a necessitats que portin cap 
al benestar personal i promoguin una vida més saludable i de més qualitat.  
 

3. La competència en la pràctica d'hàbits saludables de forma regular i continuada 
contribueix a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de l'autoestima i el 
desenvolupament del benestar personal. 
 

4. La competència comunicativa s'assoleix amb l'experimentació del cos i el 
moviment com instruments d'expressió i comunicació; l'expressió i comunicació 
de sentiments i emocions individuals i compartides per mitjà del cos, el gest i el 
moviment i la valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos. 
 

5. Aquesta matèria també desenvolupa la competència social centrada en les 
relacions interpersonals per mitjà de l'adquisició de valors com el respecte, 
l'acceptació o la cooperació, que seran transferits a l'activitat quotidiana (jocs, 
esports, activitats en la natura, etc.). Les possibilitats expressives del cos i de 
l'activitat motriu potenciaran la creativitat i l'ús dels llenguatges corporals per a 
transmetre sentiments i emocions que humanitzen el contacte personal. 
 
Competències de l’Educació al Batxillerat : 
 

1. Les competències que l'alumnat ha d'adquirir en el marc de la matèria d'educació 
física del batxillerat es poden sintetitzar en tres: la competència en el domini 
corporal i postural; la competència en l'adquisició d'un estil de vida saludable i la 
competència en l'ocupació activa del temps de lleure. 
 

2. La competència en el domini corporal i postural implica l'autoconeixement, el 
desenvolupament de les pròpies capacitats físiques, la utilització de les habilitats 
i destreses motrius en diferents situacions i medis, l'expressió i l'autocontrol 
corporals i la capacitat per gaudir de l'activitat física. 
 

3. La competència en l'adquisició d'un estil de vida saludable comporta el 
coneixement, la valoració i la pràctica dels hàbits saludables, així com el 
reconeixement dels riscos que impliquin els hàbits no saludables. 
 

4. La competència en l'ocupació activa del temps de lleure permet la relació 
respectuosa de la persona amb el medi social i natural, ja que comporta 
l'aprofitament, l'organització i la gestió de l'activitat física com a recurs 
d'ocupació del temps lliure i facilita també la interiorització dels hàbits saludables 
a la vida quotidiana en general. 
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5.2 La innovació pedagògica 

 
La innovació pedagògica a l’Institut Gabriel Ferrater i Soler permet estimular la 
capacitat d’aprenentatge i l’èxit escolar de tots els alumnes, les habilitats i 
potencialitats personals, l’esforç i l’excel·lència així com la millora de l’activitat 
educativa i el propi desenvolupament d’aquest mateix Projecte Educatiu. 
 
La innovació pedagògica gira entorn a: 
 

a) Pràctiques educatives de referència: són iniciatives del professorat, 
vinculades a la millora metodològica a l’aula, experiències lligades al 
currículum i a les aules i també al seu entorn amb l’objectiu que els 
alumnes assoleixin les competències bàsiques i millorin els resultats 
acadèmics i educatius a partir d’uns objectius de millora i d’uns criteris 
d’avaluació.  
 

b) Programes d’innovació pedagògica: tenen com a finalitat actuacions 
específiques de millora del sistema educatiu, d’acord amb les seves 
necessitats i prioritats. S’organitzen al voltant d’una convocatòria de 
concurs públic i disposen de bases generals i específiques de participació. 
A l’Institut Gabriel Ferrater s’han desenvolupat els següents programes: 

 

a) Impuls de la lectura: Potenciació de la lectura sistemàtica en 
totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota 
l’educació secundària per augmentar la competència 
comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit 
lector dels nostres alumnes, tenint 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. 
 

b) Pla Educatiu d’Entorn: Proposta de cooperació educativa entre 
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Reus que 
té com a objectiu l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir 
a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació 
intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua 
catalana. 

 

c) Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE): Associat a la 
millorar del plurilingüisme efectiu de l’alumnat, són impulsos 
per a dinamitzar la coordinació d’accions educatives, 
desenvolupar projectes coherents i gestionar la diversitat. 
(2004-06: Aula d’espais diversificats en anglès i francès; 2007-
2009: PELE per a l’impuls de l’oralitat en francès; a partir del 
curs 2011-12: Batxibac). 
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d) Pla Català d’Esport a l’Escola: El Pla pretén posar a l'abast de 
tots els alumnes del secundària la pràctica d'activitats físiques 
i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats 
per contribuir a la formació personal i cívica dels joves.  

 

e) Biblioteca escolar: A partir del programa Puntedu, té la finalitat 
d'impulsar i consolidar el funcionament de la biblioteca del 
nostre centre com a eina bàsica d'aprenentatge en el 
desenvolupament de totes les àrees, per fomentar l'hàbit de 
la lectura i la recerca, el tractament i l'ús de la informació, i 
de fer de la biblioteca un servei, un recurs per als professors i 
un espai obert a tota la comunitat educativa. Els objectius 
d’aquest programa són potenciar el model de biblioteca 
escolar com a centre de recursos per a l'aprenentatge i la 
recerca, incentivar-ne l'ús per a tota la comunitat educativa, 
donar suport a l'Impuls a la lectura al centre a través de la 
competència lectora, la competència informacional i el gust 
per llegir, fomentar la col·laboració entre biblioteca escolar i 
biblioteca pública i promoure la xarxa de biblioteques 
escolars. 

 

f) Programa Salut i Escola:  permet millorar la salut dels 
adolescents a través d’accions al centre de promoció de la 
salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als 
problemes de salut, és un projecte d’innovació pedagògica 
actual al nostre centre. 
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VI. Avaluació 
 
L’avaluació és una eina per al coneixement i la millora constant del servei educatiu. 
Sens perjudici del caràcter reservat que se n’obtenen, el conjunt d’actuacions 
d’avaluació ha de proporcionar un coneixement aprofundit i interrelacionat de la 
realitat educativa als membres que intervenen en la seva millora. L’avaluació ha de 
permetre relacionar els resultats que s’obtenen del procés educatiu amb els 
processos, la gestió dels recursos i els mateixos objectius que el centre proposa, 
cercant l’increment de la qualitat educativa.  
 
Respecte l’alumnat, cal entendre l'avaluació com un element de formació i 
orientació en la qual es valora tot el procés d'ensenyament-aprenentatge en 
referència a uns objectius plantejats. L’avaluació és contínua, ja que té per objecte 
constatar els avenços i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-
ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l'alumnat pugui continuar 
amb èxit el seu procés d'aprenentatge. El centre ha d’estimular les formes 
adequades d’avaluació basant-se en els paràmetres internacionals de qualitat 
educativa. 
 
 

Avaluació de l’alumnat 
 

6.1 Avaluació inicial  

 
La funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el nivell d’aprenentatge de cada 
alumne/a, detectar a temps possibles dificultats i donar pautes per superar-les. 
L’avaluació inicial és fa durant el 1r trimestre i és obligada al nostre centre a 1r d’ESO 
i a 1r de BAT. 
 

6.2 Avaluació contínua 

 
Per tal que l'avaluació sigui contínua, s'ha de disposar de pautes per a l'observació 
sistemàtica i el seguiment de cada alumne al llarg del seu procés d'aprenentatge. 
Quan durant el procés d'avaluació continuada es detecti que l'alumne no progressa 
adequadament, el professorat, en qualsevol moment del curs, pot establir les 
mesures pertinents de reforç educatiu i la realització d'activitats de recuperació. En 
les actes de les sessions d'avaluació efectuades al llarg del curs hi haurà d'haver 
constància expressa dels resultats obtinguts pels alumnes en les activitats de 
recuperació esmentades en cas que s'hagin dut a terme.  
 
El material que hagi pogut contribuir a atorgar les qualificacions durant el curs 
(proves escrites, treballs, quaderns de pràctiques, etc.) és convenient lliurar-lo als 
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alumnes i fer-ne un retorn adequat, perquè es pugui utilitzar com una eina més en el 
procés d'aprenentatge de l'alumne. Per tal de garantir el dret a la revisió de 
qualificacions, l'alumne ha de conservar fins a final de curs el material que se li lliuri i 
que hagi contribuït a la seva avaluació continuada. També, amb aquesta finalitat, els 
professors han de conservar el seu registre de qualificacions i el material d'avaluació 
que no s'hagi lliurat a l'alumne (com ara el que s'hagi utilitzat en les avaluacions 
extraordinàries). 
 
Els objectius i les competències generals i específiques, que indiquen el sentit en què 
han de progressar tots els alumnes i les alumnes, donen les pautes que han de 
regular els processos d'avaluació. Aquests objectius i competències han d'estar 
recollits a les programacions didàctiques, han de donar significació a les diferents 
estratègies d'avaluació que s'hi detallin i han de constituir el referent constant de 
totes les accions formatives. 
 
El centre educatiu ha de fer públics i informar els alumnes i les famílies dels criteris 
d'avaluació concretats en el projecte educatiu i els que s'aplicaran en l'avaluació dels 
aprenentatges i per a la promoció dels alumnes. Aquesta informació, i la referida al 
rendiment escolar, ha de permetre el compromís de l'alumne i de la família en el 
procés d'aprenentatge. 
 

6.3 Butlletins i avaluació final 

 
Els butlletins de qualificacions són un element habitual de comunicació entre les 
famílies i els centres. En els butlletins, els resultats quantitatius de l'avaluació han 
d'acompanyar-se amb orientacions qualitatives que permetin a les famílies i als 
alumnes trobar, en col·laboració amb els docents, estratègies per aconseguir 
millorar-ne els aprenentatges. El centre farà arribar a les famílies la informació 
corresponent a les diverses sessions d'avaluació i és recomanable que aquest 
intercanvi d'informació s'ampliï a altres moments del trimestre.  
 
Els criteris generals d'avaluació concretats en aquest projecte educatiu, i els que 
s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges i per decidir si l'alumne passa de curs, 
han de ser públics i se n'ha d'informar les famílies i els alumnes. Específicament, 
cada família i cada alumne han de tenir clar què s'espera que faci i assoleixi l'alumne 
per tal de fer possible el seu compromís i el de la família en el procés 
d'aprenentatge. 
 
D’acord amb la normativa vigent, els alumnes o els seus pares o tutors legals, en el 
cas que siguin menors d'edat tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels 
professors respecte de les qualificacions trimestrals o finals, així com a reclamar 
contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, 
s'adoptin al final d'un curs o de l'etapa. 
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El pas de curs al batxillerat es regula segons l’ ORDRE EDU/554/2008, de 19 de 
desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits 
formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la 
seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. 
 
 

6.4 L’avaluació a l’ESO 

 

6.4.1 Criteris generals 

a) L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'educació secundària 
obligatòria ha de ser contínua i diferenciada segons les diferents matèries del currículum. Els 
objectius i les competències bàsiques, que indiquen el sentit general en què ha de 
progressar tot l'alumnat, han de ser el referent de les programacions i l'avaluació. 

b)  L'avaluació ha de ser contínua. 

c) L'avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu, i 
la informació que proporciona ha de permetre no tan sols millorar els aprenentatges de 
l'alumnat sinó també els processos d'ensenyament emprats i la pràctica docent. L'avaluació 
ha de constatar l'assoliment de resultats de l'aprenentatge. 

d)  L'avaluació ha de ser, també, diferenciada per les matèries del currículum, a fi de 
constatar els avenços de l'alumnat en cadascuna. Els referents per a l'avaluació són 
l'assoliment de les competències bàsiques i els criteris d'avaluació de les matèries. Així 
mateix s'han de tenir en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a 
classe i l'interès i l'esforç per progressar demostrat per l'alumne/a. 

f)  Les programacions de cada matèria han d'incloure els criteris d'avaluació i les activitats 
d'avaluació i de recuperació previstes. 

g) L'avaluació final de cada matèria s'ha de fer en relació amb els criteris d'avaluació 
establerts per al curs. 

h)  El centre  farà públics els criteris d'avaluació concretats en el projecte educatiu i els que 
s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges, i també els criteris per decidir si l'alumnat 
passa de curs; així mateix, els centres han d'informar les famílies i els alumnes d'aquests 
criteris. Aquesta informació ha de permetre el compromís de l'alumne o alumna i de la 
família en el procés d'aprenentatge 

 

 6.4.2 Coordinació amb els centres d’educació primària 

Amb la finalitat de garantir una adequada transició de l’alumnat entre l’etapa d’educació 
primària i la d’educació secundària obligatòria, així com per facilitar la continuïtat del procés 
educatiu, el centre ha de sol·licitar als centres d’educació primària una còpia de l’historial 
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acadèmic de l’alumne o alumna i l’informe individualitzat, amb la informació que es 
consideri convenient per a la millor incorporació de l’alumne/a a la nova etapa educativa. En 
la informació de traspàs al centre de secundària també s’inclourà informació relativa als 
resultats de la prova d’avaluació de sisè curs d’educació primària i de les activitats de reforç 
d’estiu que, si escau, s’hagin encomanat a l’alumne/a. Aquestes activitats es tindran en 
compte en l’avaluació inicial del primer curs de l’educació secundària obligatòria. 

El traspàs d’informació és farà de manera general a final del mes de juny del curs anterior en 
què els alumnes començaran a l’institut i durant el curs sempre que sigui necessari. En la 
programació d’activitats del primer trimestre del primer curs, s’han de preveure la 
realització d’entrevistes enter el tutor/a del darrer curs de l’educació primària de l’alumnat i 
el tutor/a del primer curs de l’educació secundària obligatòria. 

 

6.4.3 Equip docent a l’ESO 

L’equip docent, integrat pel professorat del grup d’alumnes i coordinat pel professor o 
professora que exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat, en tot el procés 
d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin. 

Cada professor o professora ha d’aportar informació sobre el procés d’aprenentatge de 
l’alumnat en la matèria o matèries que imparteixi. 

L’equip docent, en la valoració dels aprenentatges de l’alumnat, ha d’adoptar les decisions 
per consens i, en cas de no arribar-hi, per majoria. Cada professor o professora de l’equip 
pot emetre un vot únic, amb independència del nombre de matèries que imparteixi. El vot 
del tutor/a serà diriment en cas d’empat. 

 

6.4.4 Sessions d’avaluació  

La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent, coordinada pel professor o professora 
que exerceix la tutoria, per intercanviar informació i prendre decisions sobre el procés 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

També poden participar en les sessions d’avaluació altres professors amb responsabilitats de 
coordinació pedagògica i altres professionals que intervinguin en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge de l’alumnat. 

Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part del 
professorat del procés d’ensenyament cal fer almenys una sessió d’avaluació trimestral, a 
més de la sessió d’avaluació final extraordinària del mes de setembre. Normalment 
coincidiran la sessió d’avaluació del tercer trimestre del curs escolar amb la sessió 
d’avaluació final ordinària del mes de juny. 
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Per millorar el coneixement i l’acollida dels i les alumnes i prendre decisions sobre el seu 
procés d’aprenentatge, en el primer trimestre del primer i del quart curs, a més de la sessió 
indicada en el punt anterior, se n’ha de celebrar una altra com a mínim. 

A les sessions d’avaluació, l’equip docent ha d’acordar les decisions que consideri 
necessàries per facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup d’alumnes, 
aixecar acta del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i vehicular 
l’intercanvi d’informació amb els pares, mares o representants legals de cadascun dels 
alumnes. 

6.4.5 Atenció a la diversitat a la ESO 

Per respondre a les necessitats de tot l’alumnat, inclòs el que manifesta més dificultats per 
aprendre i també el que presenta altes capacitats intel·lectuals, cal establir en la 
programació prevista a l’aula les adaptacions necessàries d’acord amb els aspectes següents: 

a) Verificar l’adequació dels objectius de la programació a les característiques de 
l’alumnat. 

b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un 
determinat objectiu, i identiicar quines són les més adequades per a cada alumne/a 
entre les opcions de treball previstes en la programació. 

c) Preparar noves activitats que permetin a aquest alumnat aprendre i participar 
plenament a l’aula, i incloure de manera progressiva aquestes noves opcions de 
treball en la programació d’aula com a propostes que també poden ser útils per ala 
resta de l’alumnat. 

d) Planificar mesures de reforç de les matèries o àmbits si les adaptacions 
incorporades a les programacions de les matèries resulten insuicients per a 
determinats alumnes. 

e) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides especíicament en les 
programacions. 

Per a l’alumnat que ho necessiti, un cop exhaurides i havent resultat insuficients les mesures 
previstes a l’apartat anterior, el centre organitzarà plans individualitzats o programes 
flexibles de diversificació curricular per tal de facilitar l’assoliment dels objectius generals, 
les competències bàsiques i l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària 
obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a 
l’establert amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada. L’avaluació 
d’aquests plans o programes s’ha de fer d’acord amb els objectius fixats en el mateix pla.  

6.4.6 Reforç i recuperacions al llarg del curs 

Amb la finalitat de garantir l'adquisició dels aprenentatges imprescindibles per prosseguir el 
procés educatiu amb èxit, quan durant el procés d'avaluació contínua es detecti que 
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l'alumnat no progressa adequadament, el centre, en qualsevol moment del curs, ha 
d'establir les mesures pertinents de reforç educatiu i la realització d'activitats de 
recuperació. En les actes de les sessions d'avaluació realitzades al llarg del curs hi ha d'haver 
constància expressa dels resultats obtinguts per l'alumnat en les activitats de recuperació 
esmentades.  

6.4.7 Resultats de l'avaluació contínua 

En la darrera avaluació ordinària del curs escolar, l'equip docent ha de valorar els resultats 
obtinguts per l'alumnat en aquest període, tant pel que fa als ensenyaments d'aquest darrer 
període com a les activitats o proves de recuperació d'avaluacions anteriors. 

A partir del conjunt de dades d'avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les recuperacions, 
si escau, el professor/a de cada matèria ha d'atorgar a cada una qualificació final d'avaluació 
contínua, tenint en compte els criteris d'avaluació de cada matèria. 

Amb anterioritat a l'inici del període d'activitats extraordinàries, les famílies han de rebre 
informació dels resultats d'aquesta qualificació final d'avaluació contínua i de les activitats 
que es proposen a l'alumnat durant el període d'activitats extraordinàries de recuperació o 
de millora. 

6.4.7 Avaluació final ordinària  

 
Les avaluacions finals a l’educació secundària obligatòria s’han de fer en cadascun 
dels quatre cursos de l’etapa. 
 
En la darrera avaluació ordinària del curs escolar del mes de juny, l’equip docent ha 
de valorar els resultats obtinguts per l’alumnat, tant pel que fa als ensenyaments 
realitzats al llarg del curs, com a les activitats o proves de recuperació d’avaluacions 
anteriors realitzades en el mateix període. 
 
A partir del conjunt de dades d’avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les 
recuperacions, si escau, el professor o professora de cada matèria ha d’atorgar a 
cada alumne/a una qualificació final d’avaluació ordinària, tenint en compte els 
criteris d’avaluació de cada matèria.  
 
En cas que algunes matèries s’hagin impartit agrupades en àmbits de coneixement, 
en les actes de qualificació final d’avaluació haurà de constar una qualificació 
específica de cada matèria. 
 
En els tres primers cursos de l’etapa, per a cada alumne/a l’equip docent ha 
d’atorgar una qualificació del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s’ha 
d’obtenir com a mitjana aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació del 
treball de síntesi, d’una banda, i de la qualificació aportada pel professorat de les 
matèries optatives cursades per l’alumne/a al llarg del curs, de l’altra.  
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A les sessions d’avaluació final ordinària del mes de juny s’hi pot incorporar, amb veu 
però sense vot, un membre de l’equip directiu a fi de garantir la coherència dels 
processos d’avaluació entre els diferents grups del centre. 
 
A partir dels resultats obtinguts per cada alumne/a en l’avaluació final ordinària,  
l’equip docent ha de prendre les decisions oportunes sobre el pas de curs o, si escau, 
de superació de l’etapa de l’alumnat que compleixi els requisits corresponents. 
 
Per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries, 
els centres proposaran activitats de recuperació que s’han de realitzar al llarg 
de l’estiu. Així mateix, els centres poden proposar activitats de consolidació dels 
aprenentatges per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva. 
 
Les famílies han de rebre informació escrita sobre els resultats de la qualificació final 
de l’avaluació ordinària del mes de juny. Per a l’alumnat amb matèries pendents 
aquesta informació ha d’incloure una referència explícita a les activitats de 
recuperació que es proposen i a les proves extraordinàries a què s’ha de presentar. 
 
També s’ha d’informar a les famílies en el cas que es proposin activitats de 
consolidació d’aprenentatges a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva. 
 
El centres establirà els mecanismes adequats per assegurar que la informació a què 
es fa referència en aquest apartat arribi a les famílies, per tal que aquestes puguin 
exercir el seu compromís en relació amb el seguiment de l’evolució escolar de llurs 
fills o filles i la millora dels seus resultats acadèmics. 
 
 

6.4.8 Proves extraordinàries d’avaluació 

 
Per facilitar a l’alumnat la recuperació de les matèries que han tingut avaluació 
negativa en l’avaluació final ordinària del mes de juny, el centre organitzarà proves 
extraordinàries d’avaluació en els primers dies del mes de setembre, d’acord amb les 
dates que determini el calendari escolar anual i la normativa vigent. 
 
Les proves extraordinàries d’avaluació de cada matèria les ha d’elaborar i qualificar 
el departament didàctic corresponent, d’acord amb la programació dels currículums 
dels quals són responsables. La preparació i elaboració de les proves extraordinàries 
s’ha de realitzar abans de finals del mes de juny. 
 

6.4.9 Avaluació final extraordinària 

 
En cadascun dels quatre cursos de l’etapa, i després de les proves extraordinàries, 
l’equip docent s’ha de reunir en una sessió d’avaluació final extraordinària. 
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En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de ser el 
resultat global obtingut a partir de la valoració de l’evolució de l’alumne/a durant el 
curs, de les activitats de recuperació que s’hagin proposat realitzar al llarg de l’estiu i 
de la prova extraordinària. 
 
En la sessió d’avaluació final extraordinària, vistos els resultats obtinguts per cada 
alumne/a, l’equip docent ha de prendre les decisions definitives respecte a la 
superació de les matèries i decidir l’alumnat que finalment passa de curs o supera 
l’etapa. 
 
A les sessions d’avaluació final extraordinària s’hi pot incorporar, amb veu però 
sense vot, un membre de l’equip directiu a fi de garantir la coherència dels processos 
d’avaluació entre els diferents grups del centre. 
 

6.4.10 Qualificacions 

 
Les qualificacions que cal usar per expressar els resultats de l’avaluació de tots i 
cadascun dels alumnes en tots els documents d’avaluació de caràcter oficial són: 
excel·lent (E), notable (N), bé (B), suficient (S), insuficient (I). Es considera 
qualificació negativa l’insuficient; les altres es consideren totes positives. 
 
Aquestes qualificacions han d’anar acompanyades d’una qualificació numèrica 
entera, en una escala d’u a deu, amb les correspondències següents: 

 Insuficient: 1, 2, 3 o 4, 

 Suficient: 5, 

 Bé: 6, 

 Notable: 7 o 8, 

 Excel·lent: 9 o 10, 
i han de constar en tots els documents d’avaluació de caràcter oficial així com en els 
certificats oficials expedits pel centre. 
 

6.4.11 Pas de curs 

 
En finalitzar cadascun dels cursos de l’etapa i com a conseqüència del procés 
d’avaluació, l’equip docent, en la sessió d’avaluació final de curs, ha d’adoptar les 
decisions corresponents sobre el pas de curs de cada alumne o alumna, tenint en 
compte la seva evolució general en relació amb les competències bàsiques i 
l’assoliment dels objectius en les diferents matèries. 
 
L’alumne/a passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèries 
cursades o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim. Ha de repetir curs 
si té avaluació negativa en tres matèries o més. Excepcionalment, l’equip docent pot 
decidir el pas al curs següent d’un alumne/a amb tres matèries suspeses quan 
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l’equip consideri que això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent, que té 
expectatives favorables de recuperació i que aquest pas de curs beneficiarà la seva 
evolució personal i acadèmica. Aquesta decisió es decideix en relació a allò que 
estableix la normativa sobre l’avaluació del ‘alumnat.  
 
L’alumne/a que en finalitzar el curs escolar no compleixi els requisits per passar de 
curs ha de romandre un any més en el mateix curs. Es pot repetir el mateix curs un 
sol cop, i dos cops com a màxim dins l’etapa. Excepcionalment es pot repetir dos 
cops el quart curs si no se n’ha repetit cap en cursos anteriors de l’etapa. 
 
L’alumnat té dret a cursar l’educació secundària obligatòria en els centres ordinaris 
fins als divuit anys complerts en l’any natural en què inalitza el curs. 
 
L’equip docent ha d’establir mesures de reforç i suport en la programació del curs 
següent per a l’alumnat que passi de curs sense haver superat totes les matèries. 
Aquestes mesures no poden consistir simplement en la superació d’una prova. 
 
Els alumnes que no passin de curs han de romandre un any més en el mateix curs. 
Aquesta mesura haurà d’anar acompanyada d’un pla específic personalitzat, orientat 
a superar les dificultats detectades en el curs anterior. 
 
Si l’equip docent hagués decidit que algun alumne/a amb necessitats educatives 
específiques seguís un pla individualitzat, serà escolaritzat en el curs i grup que, 
atenent la proposta educativa que se li formuli, s’hagués determinat en el pla 
corresponent. 
 
Dels cursos en què l’alumne/a segueixi un pla individualitzat, cal deixar-ne 
constància en l’historial acadèmic de l’alumne/a. 
 

6.4.12 Superació de l’etapa i títol de graduat/graduada en educació 
secundària obligatòria 

 

En el quart curs, en la sessió d’avaluació final, l’equip docent ha de decidir sobre 
l’acreditació de l’etapa. L’alumnat que en finalitzar l’educació secundària obligatòria 
hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obté el títol de 
graduat/graduada en educació secundària obligatòria.  
L’alumnat que hagi superat totes les matèries de l’etapa obté el títol de 
graduat/graduada en educació secundària obligatòria. L’equip docent, de manera 
raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, pot acordar la superació 
d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de 
l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de progrés en 
estudis posteriors. Per prendre aquesta decisió es tindrà en compte la normativa 
vigent en quant a avaluació de l’alumnat. 
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A l’alumnat que no obtingui el títol de graduat/graduada en educació secundària 
obligatòria se li expedirà un certificat d’escolaritat, on han de constar els anys 
d’escolarització, les matèries cursades i les qualificacions obtingudes. 
 
El centre organitzarà anualment proves per superar les matèries pendents 
d’avaluació positiva per a aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat 
en educació secundària obligatòria i hagin superat l’edat màxima de permanència a 
l’etapa. S’hi poden presentar, en els dos anys següents a l’inici dels estudis, alumnes 
amb un màxim de cinc matèries pendents d’avaluació positiva. 

 

6.5 L’avaluació al Batxillerat 

6.5.1 Criteris generals  

 
L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat ha de ser contínua 
i, alhora, global i diferenciada segons les matèries, de manera que es tinguin en 
compte tant les particularitats dels elements singulars del currículum com la seva 
coordinació i coherència. L’avaluació és en si mateixa formativa, i regula i orienta el 
procés educatiu. La informació que proporciona ha de permetre millorar els 
aprenentatges de l’alumnat i els processos d’ensenyament emprats i la pràctica 
docent. L’avaluació també és un procediment que permet constatar i certificar 
l’assoliment dels objectius de l’aprenentatge. 
 
Les programacions de cada matèria han d’incloure els criteris d’avaluació i les 
activitats d’avaluació i de recuperació previstes. El centre farà públics els criteris 
d’avaluació concretats en el projecte educatiu i el que s’aplicaran en l’avaluació dels 
aprenentatges i per a la promoció de l’alumnat. L’alumnat i els pares, mares o tutors 
legals, quan aquest sigui menor d’edat, té dreta estar informat des del començament 
del curs d’aquests criteris. Aquesta informació, que s’ha de lliurar de manera 
individualitzada i per escrit, ha de permetre el compromís de l’alumne o alumna i de 
la família, en cas que sigui menor d’edat, en el procés d’aprenentatge. 
 

6.5.2 Atenció a la diversitat de l’alumnat al Batxillerat 

 
El batxillerat ha de preparar l’alumnat perquè accedeixi als estudis superiors, i ha de 
servir perquè el màxim nombre d’alumnes progressi en les competències que 
necessita per a la seva realització i desenvolupament personal, així com per a 
l’exercici de la ciutadania activa, la inclusió social i l’accés al treball qualificat. Per 
aquest motiu s’ha de facilitar l’accés als estudis de batxillerat al màxim nombre 
possible d’alumnes, s’ha de donar resposta a la diversitat de l’alumnat garantint tant 
com sigui possible l’excel·lència però també la igualtat real d’oportunitats a tots els i 
les alumnes i sectors socials sense excepció. Per això s’han d’oferir itineraris adaptats 
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als diferents ritmes d’aprenentatge i a les diferents situacions personals de 
l’alumnat, tal com plans individualitzats, d’acord amb la normativa vigent. 
 

6.5.3 Equip docent al Batxillerat 

 
L’equip docent, integrat per un professor o professora de cada matèria i coordinat i 
presidit pel professor o professora que exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a òrgan 
col·legiat en tot el procés d’avaluació de l’alumnat del grup corresponent i en 
l’adopció de les decisions que en resultin. 
Cada professor o professora ha d’aportar informació sobre el procés d’aprenentatge 
de l’alumnat en la matèria o les matèries que imparteixi.  
 
 
També poden participar en les reunions de l’equip docent altres professors i 
professores amb responsabilitats de coordinació pedagògica i altres professionals 
que intervinguin en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, amb veu i 
sense vot. 
 
L’equip docent, en la valoració dels aprenentatges de l’alumnat, ha d’adoptar les 
decisions per consens. En cas de no assolir-lo, es seguiran les intruccions que dóna la 
normativa a tal efecte.  
 

6.5.4 Sessions d’avaluació 

 

La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent, presidida i coordinada pel 
professor o professora que exerceix la tutoria, amb la finalitat d’intercanviar 
informació i adoptar decisions sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. A la 
decisió sobre l’avaluació de cada alumne hi han d’intervenir els professors de les 
matèries que hagi cursat l’alumne. 
 
Per valorar els aprenentatges de cada alumne i el desenvolupament per part del 
professorat del procés d’ensenyament es farà almenys una sessió d’avaluació 
trimestral. 
 
Per millorar el coneixement i l’acollida de l’alumnat i prendre decisions sobre el seu 
procés d’aprenentatge, en el primer trimestre del primer curs, a més de la sessió 
preceptiva indicada en el punt anterior, cal fer una avaluació inicial. 
 
A les sessions d’avaluació, l’equip docent ha d’acordar les decisions que consideri 
pertinents respecte a les actuacions necessàries per facilitar el procés 
d’aprenentatge de l’alumnat. 
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La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup 
d’alumnes, estendre acta del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, 
fer-ne el seguiment i responsabilitzar-se de donar la informació adequada, no només 
a l’alumnat, sinó també als pares, mares o representants legals dels i les alumnes, en 
el cas que siguin menors d’edat. El vot de la persona tutora és diriment en cas 
d’empat. 
 

6.5.5 Avaluació final de curs 

 
El professor o professora de cada matèria és qui decideix, al final del curs, si l’alumne 
o alumna n’ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els criteris 
d’avaluació. 
 
Els resultats de l’avaluació de cada matèria s’han d’expressar mitjançant 
qualiicacions numèriques de zero a deu sense decimals. Es consideren superades les 
matèries amb qualificació igual o superior a cinc. 
 

6.5.6 Proves extraordinàries a Batxillerat 

 
Amb posterioritat a l’avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves 
extraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, per a l’alumnat que no 
hagi superat totes les matèries en l’avaluació final. 
 
Els resultats de les proves extraordinàries s’han d’expressar mitjançant qualificacions 
numèriques de zero a deu sense decimals, o amb la menció “no presentat” (NP), 
quan calgui. Es consideren no superades les matèries amb qualificació inferior a cinc 
i el no presentat. 
 
El departament didàctic corresponent ha d’elaborar les proves extraordinàries de 
cada matèria i establir-ne els criteris per qualificar-les, d’acord amb la programació 
dels currículums dels quals són responsables. 
 
En el primer curs de batxillerat, el centre organitzarà, d’acord amb la normativa 
vigent, aquestes proves extraordinàries en els primers dies del mes de setembre.  
 
En el segon curs de batxillerat aquestes proves extraordinàries s’han de realitzar al 
llarg del cinc darrers dies del curs, segons el període lectiu establert d’acord amb el 
calendari escolar del curs, per tal que l’alumnat que les hagi de realitzar pugui 
presentar-se a les proves d’accés a la universitat que es realitzen en el mes de 
setembre, en el cas d’obtenir el títol de batxiller. 
 
Després de les proves extraordinàries tindrà lloc una nova sessió d’avaluació final 
extraordinària. En aquesta, vistos els resultats obtinguts en les proves 
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extraordinàries, caldrà prendre les decisions definitives del curs acadèmic respecte a 
la superació de matèries. 
 
L’equip docent, actuant de manera col·legiada, ha de valorar la maduresa acadèmica 
de l’alumne o alumna en relació amb els objectius del batxillerat. Per a aquesta 
valoració, i vista l’avaluació de totes les matèries cursades, es considera que els 
resultats en algunes matèries poden compensar els obtinguts en algunes de les  
altres atenent l’assoliment de les competències, i també les possibilitats de progrés 
de l’estudiant en opcions posteriors. La normativa vigent regula els casos en què es 
pot modificar una qualificació d’alguna matèria per part de l’equip docent.  
 

 6.5.7 Pas de curs 

 
Els alumnes i les alumnes passaran a segon curs quan hagin superat totes les 
matèries cursades o no tinguin superades dues matèries com a màxim. 
 
L’alumnat que passi a segon curs sense haver superat totes les matèries s’ha de 
matricular de les matèries pendents del curs anterior. Els centres han d’organitzar 
les consegüents activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents. 
 
El alumnes i les alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim 
de quatre anys, consecutius o no.  

 

6.5.8 Permanència d’un any més en el mateix curs. 

 
Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més 
en el primer curs i l’han de cursar novament en la seva totalitat si el nombre de 
matèries amb avaluació negativa és superior a quatre. 
 
En cas de rebre avaluació negativa de tres o quatre matèries a primer curs, els alumnes i les 
alumnes poden optar per repetir el curs en la seva totalitat o matricular-se de les matèries de 
primer amb avaluació negativa i ampliar aquesta matrícula de primer curs amb dues o tres 
matèries de segon, d’acord amb l’organització que tingui establerta el centre educatiu. El centre 
ha d’orientar l’alumnat en aquesta tria. L’alumnat menor d’edat ha de tenir l’autorització dels 
pares o tutors legals per  a aquest règim singular de matriculació. 
 
Els alumnes que en finalitzar el segon curs tinguin avaluació negativa en algunes 
matèries es poden matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a 
cursar les matèries ja superades. 
 
Els alumnes i les alumnes no hauran de tornar a cursar les matèries treball de 
recerca i estada l’empresa un cop les tinguin superades, encara que no passin al curs 
següent. 
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6.5.9 Títol de batxiller i qualificació mitjana del batxillerat 

 
Els alumnes i les alumnes que superen totes les matèries de batxillerat en qualsevol 
de les seves modalitats reben el títol de batxiller. Als alumnes i les alumnes que 
hagin superat el batxillerat, se’ls ha de calcular la qualificació mitjana, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
Als alumnes i les alumnes que obtinguin una qualificació mitjana de batxillerat igual 
o superior a 9, se’ls pot consignar la menció de “matrícula d´honor” (MH), en les 
observacions de l’acta de qualificacions finals, en l’expedient acadèmic i en l’historial 
acadèmic. El centre  pot concedir una per cada vint alumnes, i una altra, si en resulta 
una fracció sobrant, sobre el total d’alumnes avaluats de segon curs. En aquest cas, 
s’entén per alumnes avaluats de segon curs tots els que han cursat les matèries 
necessàries per completar l’etapa, si bé poden no haver-les superat. 
 
 

6.6 L’avaluació externa 

 
L’avaluació dels centres docents inclou tant l’avaluació interna com l’avaluació 
externa.  
 
L’autoavaluació de centre o avaluació interna implica que cada curs escolar hi hagi 
un Pla concret amb objectius assolibles i mesurables amb indicadors propis del 
centre. Cal també que a la fi del curs es pugui analitzar, mesurar i valorar 
l’assoliment dels objectius que, inspirats en aquest Projecte Educatiu de Centre, 
concretades per quatre cursos en el Projecte de Direcció i detallades en cada Pla 
Anual, marquin el camí a seguir per tots els professionals del centre. L’autoavaluació 
ha de permetre a l’equip directiu i al claustre mesurar i valorar els resultats en funció 
del context i dels recursos de què es disposa i reflexionar sobre l’eficiència del 
centre. En aquest sentit, els indicadors  d’avaluació externa que té la pròpia 
Administració educativa a Catalunya també serveix  com a marc  de reflexió. 
 
Els indicadors d’avaluació externa s’actualitzen cada any i serveixen per poder 
regular el funcionament a nivell de l’educació del país així com de cada centre. Els 
resultats de l’avaluació externa han de servir d’orientació i guia per al treball al 
centre. 
 
Entre aquestes proves d’avaluació externa s’inclouen a l’ESO les proves 
diagnòstiques a tercer d’ESO (proves d’avaluació de caràcter orientador i formatiu 
per als centres), les proves d’avaluació de 4t d’ESO (que avalua les competències i 
coneixements bàsics que ha d‘haver adquirit l’alumnat al final de l’educació 
secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística i en competència 
matemàtica), les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) al Batxillerat i els indicadors 
de centre (informació acumulada dels cinc darrers cursos que permet fer 
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comparatives per valorar si les millores són consistents). Aquesta informació ha de 
servir per: 
 

a) Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i els seus resultats. 
b) Retre comptes a la comunitat educativa a través del consell escolar de 

centre i a l’Administració educativa. 
c) Aportar informació per a l’avaluació de la funció docent i l’avaluació de la 

funció directiva. 
d) Aportar informació per orientar les polítiques educatives. 

 
 

  6.7 La modalitat del Batxibac (Batxillerat LOE i Baccalauréat) 

 
El programa Batxibac, impartit als centres específicament autoritzats pel 
Departament d’Ensenyament, permet cursar a l’alumnat un currículum mixt que 
suposa fer un terç de l’horari lectiu del Batxillerat en llengua francesa i cursar les 
matèries de Llengua i literatura franceses i Història de França. Per a poder accedir al 
Batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del 
Marc Europeu de Referència per a les llengües. L’alumnat que estudia el currículum 
mixt, a més d’obtenir el títol de Batxiller si supera totes les matèries cursades, 
obtindrà el Diplôme de Baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa 
íntegrament en francès.  
  
(http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/baccalaureat) 

 

6.7.1 El Batxibac al nostre institut 

 

6.7.1.1 Accés a la modalitat del Batxibac 

1- Títol de graduat en ESO 

2- Cal tenir el títol B1 de francès. Els alumnes que provenen d’escoles 

franceses no l’han d’acreditar. 

3- Aquells  alumnes que no tenen cap de las condiciones assenyalades més 

amunt han de que realitzar una prova de nivell amb continguts B1. 

     6.7.1.2 Peculiaritats del Batxibac 

1- Un terç de las matèries ha d’impartir-se en francès. 

http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/baccalaureat


Projecte Educatiu  –  Institut Gabriel Ferrater 

48 

 

2- La matèria de Francès s’amplia amb literatura i cultura franceses.  

3- La  Història d’Espanya s’imparteix en francès i s’hi incorporen elements 

d’Història de França. 

4- Entre primer i segon curs els alumnes de Batxibac realitzen de manera 

obligatòria una estada a l’empresa, preferiblement en un país francòfon. 

Si es queden aquí, cal garantir-ne el contacte amb la llengua francesa  

(hotels, oficines de turisme, Biblioteca del Collège Français, etc.). 

5- Han de fer el treball de recerca en francès. Si és d’un altre departament 

(Matemàtiques, p. ex.), han d’estar redactades en francès la introducció, 

els objectius,  la metodologia i les conclusions. 

6- Participació en activitats programades des del Seminari de Francès: 

organització de festivals i presentacions, concursos de ràdio, de vídeo, 

etc.  També es realitza un intercanvi amb alumnes d’un lycée.  

 

6.7.2 Avaluació interna i externa del Batxibac 

1- Interna: les avaluacions internes estan ajustades a les del Batxillerat LOE, 

però també se’ls avalua en paral·lel de continguts de Batxibac.  

2- Externa: es realitza a primers de maig a Barcelona, per a tots els alumnes 

de Batxibac de Catalunya. L’objecte de la prova es valorar si els alumnes 

estan prou preparats per a obtenir el Diplôme de Baccalauréat.  

Aquestes proves consisteixen en: prova de llengua (oral i escrita); prova  

de literatura (escrita) i prova d’història (escrita). Se realitzen durant dos 

dies. 

Per a aprovar la prova externa cal obtenir una mitjana de 5. En tot cas, la 

mitjana de llengua i literatura no pot ser inferior a 5. Això significa que es 

pot tenir un 4 en Història i un 6 en llengua i literatura, i aprovar, però no a 

l’inrevés.  

El valor de l’expedient  acadèmic de l’alumne és d’un 70% i el de la prova 

externa d’un 30%. 

L’alumne de Batxibac té 3 opcions de cara a les PAU un cop superada 

l’avaluació externa:  

1) No fer la Selectivitat;  
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2) Fer totes les proves de Selectivitat i, després, l’Oficina de les PAU 

n’escull la millor nota;  

3) Presentar-se únicament a la fase específica de la Selectivitat. 
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VII. Formulació i aprovació del Projecte Educatiu de Centre 
 

1. La formulació del projecte educatiu del centre correspon al claustre del professorat, 
a iniciativa del director o directora i amb la participació dels professionals d’atenció 
educativa.  
 

2. L’aprovació del projecte educatiu correspon al consell escolar, per una majoria de 
tres cinquenes parts dels seus membres. 
 

3. El director del centre ha de preveure els mecanismes oportuns per anar adequant el 
Projecte Educatiu de Centre a l’ordenament vigent i, alhora, fer les actuacions 
necessàries per donar a conèixer el seu contingut als sectors de la comunitat escolar: 
personal, alumnes i famílies.  
 

4. El PEC orienta i vincula les actuacions de tots els membres de la comunitat 
educativa, que l’han de respectar. L’exercici professional del personal i les seves 
funcions es desenvolupen d’acord amb la normativa vigent i d’acord amb els 
principis, valors, objectius i continguts del PEC. 
 

5. Correspon al director o directora posar el projecte educatiu a disposició de 
l’Administració educativa, que en requerirà la modificació en cas que no s’ajusti a 
l’ordenament. 
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VIII. Referents Legals 
 

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació: art. 120 (autonomia), 121 
(projecte educatiu), 127 (consell escolar), 129 (claustre de professors) i 132 
(director). 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació: articles 91-95 (projecte educatiu); 
14.1 (projecte lingüístic), 22.2.d) (alumnes), 25.1, 25.3 (famílies), 28.3, 29.1a), 
29.2.a) (exercici funció docent), 30.1 (convivència), 53.2 (currículum), 56.6 
(educació infantil), 57.4 (llengües), 76.1 (adscripció de centres), 77.2 (criteris 
pedagògics), 78.2, 79.2, 79.3, 81.2, 82.1, 83.1 (criteris organització 
pedagògica), 84.1 (innovació pedagògica), 86.3.h) (serveis educatius), 88.2 
(biblioteca escolar), 90.2(finalitat autonomia), 97.4 (autonomia pedagògica), 
98.2 (autonomia organitzativa), 102.1 i 2 (autonomia gestió personal en 
centres públics), 104.5 (exercici funció docent), 108.1 i 3 (professionals 
d'atenció educativa i personal d'administració i serveis), 110.1 (formació 
permanent), 114.2.b), 114.3 i 5 (llocs de treball plantilles), 115.1 i 2 (llocs de 
treball docent d'especial responsabilitat), 123.6, 124.2 (provisió llocs de 
treball docent), 142.3, 142.5.a), b), c), d), f) i i), 142.7.b) (director centres 
públics), 144.1 i 2 (projecte de direcció), 146.2.a) (claustre de professors 
centres públics), 147.7 (equip directiu centres públics), 148.3.a) (consell 
escolar centres públics), 150.2.a) i f) (director centres privats concertats), 
154.2.a) (director centres privats no concertats) i DA11.1.a) i 2.a) 
(professionals atenció educativa). 

 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius: articles 
2.1 (projecte educatiu), 4 (definició), 5 (contingut), 6 (aprovació i difusió), 7.1 
(carta compromís educatiu), 8 (participació comunitat escolar), 9 (activitats 
complementàries, extraescolars i serveis escolars), 10.2 (programació general 
anual), 11 (vinculació amb l'entorn), 12.1 (acords de coresponsabilitat), 13 
(serveis educatius), 16.1 (innovació pedagògica i curricular), 17.1 (estratègies 
didàctiques pròpies), 19.1 a) i b) (normes d'organització i funcionament), 20.1 
(estructura organitzativa centres públics), 22.2 (organització pedagògica), 
31.2 (projecte de direcció centres públics), 31.3 (director centres públics), 
40.2 (coordinació docent centres públics), 41.1 (òrgans unipersonals de 
coordinació centres públics), 46.1 (consell escolar centres públics), 48.2 
(claustre professorat centres públics), 49.3 (definició plantilles centres 
públics), 50.2 (gestió personal centres públics), 55.1, 57, 58.1, 59.1, 59.2 
(avaluació del centre), DA 3.1 (centres titularitat ens locals), DA 15.2 i 5 
(zones escolars rurals) i DT 2.1 (adaptació estructura organitzativa centres 
públics).  

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres docents 
públics i del personal directiu professional docent: article 2 (grau 
d'assoliment dels objectius del projecte educatiu), article 6 (proposta de PEC i 
de modificació), article 8 (adequació de les NOFC al PEC), articles 23, 24 i 25 
(el projecte de Organització i gestió 2013-2014 – 24 direcció i el projecte 
educatiu de centre). 



Projecte Educatiu  –  Institut Gabriel Ferrater 

52 

 

 
Decrets reguladors de l'ordenació curricular i les ordres d'avaluació consegüents: 
 

 Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer 
cicle de l'educació infantil: articles 7.4 (organització i horari), 9 (projecte 
educatiu) i 11.1 (equip educatiu). 

 Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres de l'educació 
infantil: article 12.2 (proposta organitzativa).  

 Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil: articles 4.5 (llengua), 8.3 
(esbarjo), 10.1 (principis pedagògics i organitzatius), 10.2 (contingut), 10.4 
(programacions didàctiques), 12.1 (equip docent de cicle), 13.1 (concrecions 
individuals) i 14.2 (alumnes nouvinguts). 

 Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i 
requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle de l'educació infantil: 
articles 2.1, 2.5 (criteris d'avaluació), 4.1, 4.2 (equip docent de cicle), 5.5 
(altes capacitats) i 6.3 (documents d'avaluació). 

 Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació primària: articles 4.3, 4.4 (llengua catalana), 4.6 
(alumnes nouvinguts), 7.3 (desenvolupament curricular), 10.4 (esbarjo), 14.1 
(equips docents de cicle), 18.3 (desenvolupament curricular), 18.4 (reforç), 
18.5 (coordinació primària-secundària) i DA1.2 (alumnes que no cursen 
ensenyament religiós). 

 Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en 
l'educació primària: articles 2.1 (criteris desenvolupament curricular), 2.5 
(criteris d'avaluació), 15.1 i 15.2 (documents d'avaluació). 

 Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments d'educació secundària obligatòria: articles 4.2, 4.3 (llengües), 
4.5 (alumnes nouvinguts), 6.3 (currículum), 8.3 (educació per a la ciutadania i 
els drets humans), 12.2 (àmbits de coneixements), 13.9 (atenció a la 
diversitat), 17.1 (equips docents), 23.3 (aspectes curriculars) i DA3 
(ensenyament de la religió). 

 Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a 
l'educació secundària obligatòria: articles 2.5 i 2.8 (criteris avaluació).Aquesta 
ordre està modificada per l'Ordre ENS/56/2012, de 8 de març. 

 Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments del batxillerat: articles 6.2 (concreció curricular), 10.5 (límits 
elecció matèries) i 17 (atenció diversitat). 

 Ordre EDU/554/2008, de 19 de setembre, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i 
aspectes organitzatius del batxillerat: articles 2.7, 2.10 i 6.3. Aquesta ordre 
està modificada per l'Ordre ENS/62/2012, de 15 de març. 
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 Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Generalitat de 
Catalunya, Departament d’Ensenyament. 8 de jl batxillerat nocturn. 

 


