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1. Objectius

L'objectiu general és prevenir i atendre les necessitats temporals o permanents que

afecten al procés d'ensenyament-aprenentatge per promoure el potencial de

l'alumnat, estimulant el desenvolupament màxim de les seves capacitats sota els

principis d'equitat, qualitat i inclusió, partint de l'avaluació de tots els contextos on s'hi

troba (escolar, familiar i social).

Donar resposta en aquest objectiu és una tasca complexa i que implica,

necessàriament, la cooperació de tota la comunitat educativa. Aleshores, per tal

d’elaborar propostes d’innovació/millora de la intervenció educativa per una banda, i

per altra fomentar actuacions dirigides a afavorir l’atenció a la diversitat del nostre

alumnat, les actuacions del DO han d’anar encaminades a col·laborar i participar en

totes les estructures i instàncies de coordinació del centre (equip directiu, CCP, equips

educatius...).

2. Àmbits d'actuació

El Departament d'Orientació ofereix la seva col·laboració als departaments didàctics

per tot el que fa referència al suport del procés d’ensenyament-aprenentatge.

L'orientadora mantindrà coordinacions amb el professorat del centre que atén

l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, assistirà a les sessions

d’avaluació i a les reunions d’equip educatiu que es convoquin.

Les demandes de sol·licitud de intervenció amb l’alumnat es canalitzaran mitjançant

els tutors, les lliuraran a les reunions de tutors adreçades al DO o directament al

departament de orientació.

A. Suport al procés d'ensenyament i aprenentatge

Primerament donarem suport a les mesures de caràcter preventiu, general i ordinari.

Quan es valori la necessitat s'hauran d’atendre casos individuals, que l’orientadora

(sempre amb la col·laboració de l'equip educatiu) realitzarà l’avaluació

psicopedagògica. Aquest curs es prioritzarà acabar les avaluacions començades el curs

passat i que no es varen poder acabar el curs passat.

La tasca del departament d'orientació serà dinamitzadora i orientadora de les mesures



ordinàries (canvis en la programació, suport dins l’aula, ajuda amb material...). La

decisió d'aplicar mesures extraordinàries es podrà prendre després d'esgotar les

mesures de caràcter ordinari.

L'aplicació de mesures s'ha d'efectuar tenint com a referència el progrés de l'alumnat.

A.1. L'Orientadora

Per les característiques del Departament d'Orientació, les funcions bàsiques de

l'orientadora es centraran en:

a) Seguiment dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i altres

alumnes amb dificultats curriculars, socials, emocionals...

b)Coordinar i participar en l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat prèvia demanda

d'intervenció. Actualització de dades al Gestib.

c) Suport individual i en grup a alumnes amb dificultats d'organització i/o emocionals.

d)Assessorament i col·laboració amb l'equip directiu, equips educatius, CCP... en

l'organització pedagògica, en les mesures d'atenció a la diversitat i en l'avaluació i

promoció dels alumnes amb NESE...

e)Coordinació amb els serveis d'orientació d'educació primària per al traspàs

d'informació.

f) Coordinacions amb òrgans dels sector i serveis externs que intervenguin en el

centre.

A.2. El Departament d'orientació (DO)

A.2.1. Amb el centre

-  DO i equip directiu

La coordinació entre el departament d'orientació i l’equip directiu es farà mitjançant

una reunió de l’equip directiu i l’orientadora setmanalment (els dilluns) i sempre que

sigui necessari per tal de poder resoldre de forma més immediata les diferents

qüestions. Aquest curs la cap de departament forma part de l’equip directiu, el què

facilitarà encara més la coordinació i treball conjunt entre orientació i la direcció del

centre.

En aquestes reunió es transmetrà i rebrà informació relativa al centre i a casos



individuals que ho requereixin, es faran aportacions per tractar temes a la CCP, a les

reunions de tutors... Col·laborar en l’elaboració de programes i projectes de centre,

especialment en temes relacionats amb l'organització pedagògica, la participació de

tota la comunitat educativa,  etc.

L’assessorament en criteris de distribució d’alumnes, horaris, reunions del professorat

que fomentin l’atenció a la diversitat.

- DO i comissió de coordinació pedagògica (CCP)

Formular propostes (a la CCP) sobre els aspectes organitzatius i psicopedagògics.

La Cap de Departament i l'orientadora assistiran i participaran a les reunions de la

CCP.

- DO  i equips docents

El DO programarà una coordinació mensual amb els equips docents amb alumnat

NESE.

El DO ofereix la seva col·laboració als departaments didàctics per tot el que fa

referència al suport del procés d’ensenyament-aprenentatge.

El DO assistirà a les sessions d’avaluació i a les reunions d’equip educatiu que es

convoquin.

Les demandes de sol·licitud de intervenció amb l’alumnat es canalitzaran mitjançant

els tutors, les lliuraran a les reunions de tutors adreçades al DO o directament al

departament de orientació.

A.2.2. Amb el professorat

Coordinació i col·laboració amb el professorat de les diferents matèries per tal

d'acordar les mesures oportunes.

L’elaboració del disseny de la modalitat de suport per l’alumnat amb NESE i alumnes

amb dificultats.

Col.laboració amb el disseny d’activitats/programes d’enriquiment curricular.

La col·laboració en l’adaptació de recursos didàctics, mobiliari i espais.

L’aportació de suggeriments sobre estratègies metodològiques i organitzatives per



l'alumnat que ho necessiti.

Participació en el projecte de millora de les competències lingüístiques que ha

començat aquest curs a l’IES.

La participació a les reunions d’equip educatiu, de nivell i sessions d’avaluació,

facilitant criteris d’avaluació i actuació.

A.2.3. Amb l’alumnat

Docència directa amb els alumnes del Programa ALTER, TSE, de l'aula UEECO i suport

a l'alumnat en gran grup o en desdoblaments, segons la disponibilitat del DO.

Avaluació psicopedagògica de les valoracions sol·licitades i elaboració dels informes

pertinents:

NEE: informe psicopedagògic i dictamen d’escolarització.

Altres NESE i no NESE: informe d'intervenció.

Documentació per a la sol·licitud d'inserció en els programes ALTER, TSE, PMAR,

PRAQ, FPB, FP, PQI,...

Registre d'intervencions dels alumnes amb els quals es duguin a terme actuacions.

A.2.4. Amb les famílies

Relació i coordinació centre/famílies per a la millora del procés

d'ensenyament-aprenentatge i per a la inclusió de l'alumnat.

Informació a les famílies de les mesures preses per a la millora del procés

d'ensenyament-aprenentatge i de l'abast d'aquestes mesures, especialment en el

canvi d'etapa.

Informació a les famílies dels alumnes proposats per participar en els programes

ALTER, PMAR, FPB, TSE, etc.

Aportació de la informació acadèmica i professional adient.

B. Suport al pla d’orientació acadèmica i professional (POAP). Annex 2B

L’orientació acadèmica i professional s’ha d’entendre com un procés que s’ha de



desenvolupar durant tota l’educació secundària, especialment quan l’alumnat ha de

triar matèries optatives, i en aquells moments en què l’elecció entre distintes opcions

pot condicionar en gran mesura el futur acadèmic i professional dels distints

estudiants: formació professional bàsica, o cicles formatius de formació professional,

al món laboral, itineraris acadèmics a batxillerat …

C. Suport al pla d'acció tutorial (PAT). Annex 2.C

El pla d’acció tutorial s’ha de contemplar de forma global, plenament incorporada i

integrada en l’exercici de la funció docent, realitzada en criteris de responsabilitat

compartida i de cooperació de l’equip docent. El DO serà el punt de suport, consulta i

orientació contínua dels tutors dels diferents nivells.

L’acció tutorial pretén contribuir a la plena inclusió dels alumnes en el centre així com

a potenciar el seu procés de maduració i el bon desenvolupament acadèmic i personal.

Per aconseguir aquest objectiu general ens proposem els següents objectius

específics:

 Afavorir la participació i el progrés de l’alumnat en les activitats del centre,

propiciarà la seva inclusió.

 Treballar el bon desenvolupament emocional de l’alumnat com a fonament per

una bona formació integral.

 Potenciar el desenvolupament psicosocial dels alumnes.

 Optimitzar els processos d’ensenyament-aprenentatge.

 Assegurar la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions

dels diferents professors del grup.

 Implicar les famílies en la tasca educativa.

Seguint les línies d’actuació marcades en el Pla d’Acció Tutorial cada tutor/a

programarà les activitats més adequades al seu grup d’alumnes, amb la col·laboració

del DO i les aportacions de l’equip educatiu.

Les activitats concretes es detallen en el document annex: “Pla d'Acció Tutorial”

D. Funcions de coordinació amb serveis externs



● Amb la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa en la previsió

d’alumnes que presenten NESE. Tenint les dades NESE actualitzades sempre.

Revisar la dotació de personal el mes de maig i fer proposta a l’equip directiu

per assegurar la millor atenció a la diversitat al centre.

● Amb els Serveis d’Orientació dels centres d’educació primària adscrits. S’han de

fer com a mínim dues reunions a l’any.

● Amb els centres d’educació concertats. Quan hi ha matrícula d’alumnat

procedent d’aquests centres.

● Amb els centres d’educació especial (Joan XXIII, …)

● Amb les entitats que ofereixen formació especialitzada postobligatòria

(AMADIP-ESMENT, ASPAS, APROSCOM,...) per fer l’acompanyament a l’alumnat

i a la família.

● Equips especialitzats ( EADISOC, EAC,  …)

● SS municipals. Coordinacions quinzenals amb educadora i psicòloga.

● SS altres municipis (per alumnat UEECO)

● UCSMIA.

● Altres serveis externs que necessitem en qualsevol moment o que es posin en

contacte amb noltros.

3. Organització i funcionament

El departament d'orientació s'ha de reunir, com a mínim, amb una periodicitat

setmanal durant el curs. La reunió d'orientació es dedicarà, al manco una vegada al

mes, a la posada en comú i valoració de les actuacions realitzades als distints

programes: seguiment dels alumnes atesos, propostes d'intervenció, coordinació amb

els tutors i equips docents…

A més a més, l’equip docent d’UEECO farà una hora de reunió quinzenal per poder

ajustar la resposta educativa de manera ben coordinada entre els diferents

professional que hi intervenen.

Aquest curs 2021/22 el Departament d’Orientació (D.O.), consta dels següents

professionals: 1 orientadora, 3 professors de pedagogia terapèutica (PT), un d’ells

forma part de l’equip directiu del centre com a secretària, 1 professora d'audició i

llenguatge (AL),  1 ATE i 1 fisioterapèuta.

El càrrec de Cap de Departament  l’ocuparà Fanny Vallori Ginard.



3.1. Equip de treball

- JOANA SALAS ORIENTADORA

- FANNY VALLORI PT (CAP DE DEPARTAMENT)

- TÒFOL PERELLÓ PT

- AINA CAÑAMAQUE PT

- MARIA BOU AL

- FRANCISCA CERDÀ ATE

- YOLANDA RÓDENAS FISIOTERAPÈUTA

3.2. Horari lectiu dels membres del departament

Joana Salas: 19 hores d'orientació.

Fanny Vallori: 2 hores de suport de geografia i història a 1r ESO, 3 hores com a cap

de departament i la resta dedicació a equip directiu.

Tòfol Perelló: dedicarà 14 hores a l’atenció de l’alumnat de l’aula UEECO, 4 hores al

programa ALTER i 1 h de coordinador de la comissió de medi ambient.

Maria Bou: dedicarà 6 hores a UEECO, 5 hores suport UEECO, 1h de suport a 2n ESO i

6 hores de suport a 1r ESO.

Aina Cañamaque: dedicarà 4 hores a ALTER, 5 hores a TSE, 6 hores a UEECO i 3 hores

de suport a 2n ESO.

Xisca Cerdá: ATE. El seu horari és de 8'00 a 15'00h amb dedicació a l’aula UEECO

Yolanda Ródenas: Divendres de 8:00 a 10:30 hores.

Les reunions de coordinació del DO és realitzen setmanalment, els divendres de 8:00

a 8:55 hores.

4. Programa d'atenció a la diversitat (PAD) (annex 4)

4.1. Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)

4.2. Programa de millora acadèmica i del rendiment (PMAR).

4.3. Program de reforç a l’aprenentatge al 4t curs d’ESO (PRAQ)

4.4. Programa d'inserció socioeducativa (ALTER) (annex 4.3)

4.5. Unitat educativa específica en centre ordinari (UEECO) (annex 4.4)



4.6. Taller de suport educatiu (TSE) (annex 4.5)

4.7. Taller d'enriquiment curricular (TEC)

4.8. Pla d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC) (annex 4.6)

5. Avaluació

El DO realitzarà la revisió de la PGA durant el 2n trimestre.

A final de curs es demanarà una avaluació mitjançant un formulari de google als

tutors on s’inclouran propostes de millora.

En la memòria de final de curs es contemplarà:

 - Valoració  de les activitats proposades dins els 4 àmbits d'actuació.

 - Valoració dels programes d'atenció a la diversitat (PAD)

 - Nombre d'alumnat atès al llarg del curs dels diferents membres del DO.

 - Propostes de millora.

 - Resum de la graella d’intervencions.
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0.    JUSTIFICACIÓ

Segons la Resolució 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures
excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament
per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres
educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant
el curs 2021-2022, el Pla de contingència del centre ha d’incloure un pla
d’acollida pels alumnes, professorat i famílies.
El present Pla d’acollida quedarà inclòs al Pla d’acció tutorial del centre.

1. ACTUACIONS AMB ALUMNAT

1.1.Justificació

Aquest pla contempla totes les accions i activitats a desenvolupar la primera, o
dues primeres setmanes del curs, en qualsevol dels escenaris possibles; amb la
finalitat principal de facilitar l’expressió de l’alumnat i escoltar-lo, per tal de
potenciar el seu benestar emocional, afectiu i relacional i per a reforçar els
coneixements d’actuació per a la prevenció dels contagis ocasionats per la
pandèmia covid-19.
Implica a tots els integrants dels equips docents i per a tots els nivells d’ESO i
educació bàsica.
Hem assignat un tutor i un cotutor a cada grup, per afavorir les co-tutories tant
en els escenaris presencialitat com de possible confinament. La programació
conjunta d’una UD zero, serà la que marcarà totes aquestes primeres activitats
de l’alumnat.

1.2. Unitat Didàctica 0 tutoria.

Veure annex 1.2  UD 0 tutoria UNITAT DIDÀCTICA 0 (TUTORIA) 21-22

1.3. Unitat Didàctica 0 departaments didàctics.

Veure annex  1.3  UD 0 departaments GUIÓ UD0 DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

2. ACTUACIONS AMB FAMÍLIES

2.1. Justificació.

La importància de la participació de les famílies en el procés
d’ensenyament i aprenentatge dels fills i filles i la seva participació en la
comunitat educativa dels centres és uns dels fonaments del nostre
sistema educatiu.
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Les actuals circumstàncies derivades de la pandèmia sanitària fan que la
implicació i coordinació de cada una de les parts de la comunitat educativa
sigui imprescindible per al desenvolupament integral dels alumnes.
Així doncs, la tasca a realitzar des del centre educatiu també inclou una
sèrie de modificacions per adaptar la nostra tasca a les necessitats actuals
de les famílies.
No podem oblidar el rol d’acompanyament i col·laboració per conèixer les
circumstàncies particulars de cada alumne i poder donar pautes i/o
recursos als familiars que els necessitin, sobretot en els escenaris de
confinament on no es compta amb la presència física dels alumnes al
centre.

2.2. Activitats d’acollida.

ESCENARIS de nivell d’alerta 0, 1, 2, 3 i 4:

- Publicació a la pàgina web del centre d’aquella informació que sigui
rellevant per tranquilitzar a les famílies vers el curs 21-22 (mesures de
seguretat i higiene, transport, …)

- Reunió informativa 9 de setembre per les famílies de 1r ESO i 16 de
setembre per les famílies de 2n, 3r i 4t d’ESO. En aquesta reunió es
tractaran, a més a més del que s’informa cada curs escolar, les següents
qüestions:

● Protocols de seguretat i higiene establerts al centre.
● Pla de contingència del centre.
● Organització de l’IES (tutories i cotutories, mesures d’atenció a la

diversitat, importància de l’ús del correu corporatiu i gestib, …)
● Pautes per a la transició d’etapa.
● Informació dels serveis que ofereix el centre.

- Formació digital a les famílies (veure Pla de contingència digital)

ESCENARI de confinament:

- Publicació a la pàgina web del centre d’aquella informació que sigui
rellevant per tranquilitzar a les famílies vers el curs 21-22 (mesures de
seguretat i higiene, transport, …)

- Reunió informativa a principis de setembre per videoconferència.
Si ens trobéssim en escenari de confinament a principis de setembre
aquesta reunió informativa es realitzaria per videoconferència. Es faria
més incís en els aspectes que es contemplen al Pla de contingència a
l’escenari de confinament.
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3. ACTUACIONS AMB PROFESSORAT

3.1. Justificació

L’actual situació fa que l’acollida del professorat al centre, principalment el
nouvingut, hagui d’incloure unes informacions que els altres cursos no eren
necessàries.
Per aquest motiu s’han redactat en aquest annex les activitats a realitzar

3.2. Activitats d’acollida.

ESCENARIS de nivell d’alerta 0, 1, 2, 3 i 4:

- 7 de setembre: Claustre informatiu on s’explicarà el Pla de contingència
del centre i es donaran els horaris al professorat.

- 7 de setembre: Mostrar les instal·lacions del centre amb la senyalització i
mesures preses arrel d'aquesta nova normalitat.

- 7 de setembre: Reunió amb el professorat nouvingut: en aquesta reunió
es dona la benvinguda, explica la  línea de centre i normes de convivència.

- 8 de setembre: formació TAC al professorat.
- 8 setembre: Reunió tutors se’ls donen les llistes de grup, horaris,

informació rellevant dels seus alumnes, …
Explicació de la UD 0 de tutoria, resolució de dubtes, banc de recursos, ...

- 9 de setembre: Reunions d’equips docents on es coneixen els membres i
es dona la informació de l’alumnat que és necessària per començar el
curs.

- 10 setembre: Jornada d’acollida de l’alumnat

ESCENARI de confinament:

Les activitats a realitzar seran les mateixes a l’escenari de presencialitat però es
realitzarien per videoconferència.
L’activitat de visita al centre es faria de forma virtual, amb un video.
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1. Introducció

El PLA D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC I CULTURAL (PALIC) vol donar resposta a la realitat
escolar que viu la nostra comunitat autònoma.

Això es tradueix en canvis demogràfics, socials i culturals que l’escola ha d’assumir, cosa
que otorga una gran complexitat als centres educatius que, al llarg del curs, reben
alumnes de molt diversa procedència, alguns de zones culturals molt allunyades, i, de
vegades, amb escassa escolarització anterior.

En aquest context, els centres educatius han de possibilitar, en aquests alumnes, l’accés
i el posterior domini de la llengua catalana i de la nostra cultura, que els permeti
integrar-se, en primer lloc, a la comunitat escolar i, més endavant, al món de la feina i
de la societat, en general.

El PALIC és una proposta organitzativa que inclou un conjunt d’actuacions que es duran a
terme des de l’arribada del nou alumnat al centre fins que aquest pugui integrar-se a un
grup amb garanties d’èxit. Per això s'haurà de revisar cada curs, tenint en compte el
nombre de nouvinguts i l'adaptació particular de cadascú.

Els professors que imparteixen el PALIC són: Catalina Pons (5 hores), Maria Contestí



Darder (5h) i Ester Càceres (1h) i Laura Picó (1h).

2. Objectius generals

L’alumnat haurà de ser capaç de:

1. Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i amb el
professor/a, amb fluïdesa i un mínim de correcció.

2. Utilitzar el català com a llengua vehicular també fora de l’escola.

3. Expressar amb fluïdesa sentiments, pensaments, necessitats...

4. Comprendre el que li diuen.

5. Llegir amb fluïdesa, amb l'entonació adequada i atenent als signes de puntuació.

6. Ser capaç de mantenir un diàleg fluït en català.

7. Reconèixer els principals elements lingüístics (text, oració: tipus, complements,
morfologia nominal, verbal, pronoms...).

8. Integrar en els textos escrits les normes ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques i
lèxiques, en benefici d'una plena comunicació.

9. Adquirir i utilitzar un lèxic adequat al contingut del curs.

10. Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i els seus elements formals
per a una millor comprensió dels textos aliens i per a la revisió i millora dels propis.

11. Integrar els lligams que s'estableixen entre la persona, el territori, la cultura i la
llengua.

12. Presentar els treballs amb un mínim de correcció gramatical i amb cura formal.

13. Establir lligams semàntics entre allò que volen expressar i allò que escriuen en un
text de producció pròpia per a què realment hi hagi coherència entre el fons i la forma.

14. Tenir la fluïdesa necessària en l’expressió escrita per manifestar realment, de forma
ordenada i seqüencial, el missatge central d’allò que volen comunicar.

15. Potenciar un sentiment de pertinença a una nova comunitat, amb una llengua pròpia,
per tal d'aconseguir un procés educatiu de tot l'alumnat i una societat que practiqui els
valors de convivència i d'interculturalitat.



3. Continguts

UNITATS DE TREBALL

Continguts

Atès el caire pràctic del programa, els continguts seran fonamentalment procedimentals i
actitudinals. La dimensió conceptual es tratarà des de la dimensió pràctica, inserida dins
el que seran els dos eixos bàsics de la tasca docent:

- Comprensió oral i lectora

- Expressió oral i escrita

Prioritzant la comprensió i expressió oral sobretot el primer trimestre.

Així els continguts conceptuals aniran relacionats amb els temes del material emprat:

- Qui som i d’on venim?

- On estudiam? L'escola-L'institut.

- Com ens vestim? La roba.

- Els colors, els números i les figures geomètriques.

- On vivim?

- El cos.

- La meva família.

- El nostre carrer.

- On compram? Els aliments.

- La mesura del temps. El temps meteorològic.

- Conceptes bàsics.

- El nom, l'adjectiu i el verb.

Aquests continguts van adreçats a tots els alumnes nouvinguts independentment del curs
on es trobin.



Procediments

- Participació en intercanvis comunicatius amb finalitats diverses, tot respectant les
normes comunicatives que els regulen.

- Realització oral de tots els exercicis del temes abans de fer-los per escrit.

- Explicació a l’aula de qualsevol esdeveniment que l’alumne vulgui manifestar.

- Exercitació de lectura comprensiva.

- Eficàcia lectora: comprensió i velocitat.

- Correcció dels defectes lectors

- Interpretació de tipus de lectures amb diferent temàtica.

- Comprensió de texts orals i escrits:

-Construcció del significat global en la seva contextualització.

-Discriminar significat/s rellevant/s

-Diferenciació de les idees principals de les secundàries.

-Estratègies que facilitin el procés de comprensió del text: esquemes,
resums, fonts externes, etc.

-Identificació i interpretació d’expressions estilístiques: sentit figurat, doble
sentit, ironia, etc.

Actituds

- El llenguatge com instrument de comunicació i de realització d’accions concretes.

- La lectura i escriptura com a fonts d’informació, aprenentatge i plaer.

- Respecte i ús de les normes que regeixen els intercanvis comunicatius en els diferents
àmbits socials, així com la necessitat de les convencions lingüístiques i de les normes de
correcció, coherència i adequació en les produccions orals i escrites.

- Interès i rigor en l’elaboració de les pròpies produccions, reconeixen el valor de
l’autocorrecció com a part integrant del procés d’aprenentatge.

- Actitud crítica front determinats usos i registres del llenguatge, amb persones o als
mitjans de comunicació, que denotin discriminació social, cultural, racial, sexual, etc.

Temporalització



Tots aquests continguts s’aniran desenvolupant de manera progressiva de menor a major
dificultat al primer, segon i tercer trimestres, amb la personalització i la flexibilitat
necessària que el grup classe demandi.

4. Metodologia

El llenguatge és la base del desenvolupament integral de la persona, que facilita el
coneixement de l’entorn sociocultural i és un instrument indispensable per al procés
d’aprenentatge.

La metodologia del programa, no pot oblidar l’estret lligam entre motivació i
aprenentatge. És per això que emprarem una metodologia activa, que contempli la
diversitat quant a capacitats, interessos i necessitats. S’usaran materials diversos com
fotocòpies, dossiers escrits, kahoots, classroom, activitats en línia i jocs on es precticarà
l’oralitat.

L’objectiu fonamental de les activitats serà desenvolupar un nivell de competència
lingüística òptima de cada alumne, prioritzant l’ús del llenguatge oral i respectant el
ritme d’aprenentatge de cada persona, així com tenint en compte que els materials i el
temps utilitzat optimitzin l’assoliment dels objectius. Per a planificar aquestes activitats
es valoraran els coneixements previs dels alumnes.

Hem de treballar de manera sistemàtica la comunicació oral que permeti a l’alumnat
adequar el seu discurs a la situació comunicativa amb coherència i correcció
lingüístiques. A més a més, a partir del domini del català els alumnes haurien d’anar
assolint la consolidació d’un registre oral estàndard per tal d’aconseguir una competència
lingüística adient en la llengua habitual de l’alumnat.

Mesures d’atenció a la diversitat

Tot el programa de PALIC ja és una mesura d’AD, basat en quatre eixos claus:

1.- Individualització

Es partirà de les característiques individuals de cada alumne, tot assumint-ne les
diferències. El treball es partirà des d’allò que l’alumne sap fer, per això, es realitzarà una



avaluació del seu nivell de competència curricular.

2.- Socialització

Es potenciarà en el grup unes relacions que afavoreixin un procés positiu d’integració
social per tal que l’alumne pugui sentir- se bé, acceptat i amb un ambient d'acollida que
possibiliti el seu rendiment intel·lectual i el seu creixement personal.

3.- Activitat-participació

Es promourà la participació de l’alumne en la selecció dels continguts i se li donaran a
conèixer els criteris d’avaluació. Per fer possible aquest principi es plantejaran
aprenentatges funcionals i aplicables a la seva vida.

4.- Globalització i interdisciplinarietat

Els aprenentatges es plantejaran de forma interrelacionada i coherent, per la qual cosa
s’agruparan els continguts de les distintes àrees que conformen cada àmbit entorn a
nuclis temàtics. Per a fer realitat aquest principi es prepararan projectes interdisciplinaris
centrats en aprenentatges útils i significatius.

Tot el programa de PALIC ja és en si una adaptació curricular.

5. Avaluació

Criteris d’avaluació

Es farà un seguiment continuu del progrés que facin els alumnes quant a les seves
capacitats lingüístiques, tenint sempre en compte el diagnòstic inicial de cada alumne.
Avaluarem els progressos i progressos individuals. Serà important estimular l'ús de la
llengua i la millora de l'expressió a través de la metodologia proposada i, a més, que
l’alumnat entengui que l'avaluació és un mecanisme necessari per detectar les pròpies
deficiències i els motivi i orienti per a superar-les.

Hem d’avaluar el progrés que faci l 'alumnat basant-nos en les activitats de classe i les
fetes a casa i comprovant que aquest progrés el condueix a construccions gramaticals
acceptables.



Es valorarà sobretot que l’alumnat tengui una actitud respectuosa envers la llengua i que
en finalitzar el curs tenguin una bona competència lingüística.

Mínims

Fan referència als objectius generals que l’alumne ha d’assolir en acabar el curs.

L’alumnat que participa en el programa de PALIC haurà de ser capaç de:

- Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i
amb la professora, amb fluïdesa i un mínim de correcció.

- Expressar amb fluïdesa sentiments, pensaments, necessitats...

- Comprendre el que li diuen.

- Ser capaç de mantenir un diàleg fluït en català.

- Llegir amb fluïdesa, amb l' entonació adequada i atenent als signes de
puntuació.

- Reconèixer els principals elements lingüístics (text, oració: tipus,
complements, morfologia nominal, verbal, pronoms...).

- Integrar en els textos escrits les normes ortogràfiques, morfològiques,
sintàctiques i lèxiques, en benefici d'una plena comunicació.

- Adquirir i utilitzar un lèxic adequat al contingut del curs.

- Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i els seus elements
formals per a una millor comprensió dels textos aliens i per a la revisió i
millora dels propis.

- Integrar els lligams que s' estableixen entre la persona, el territori, la
cultura i la llengua.

- Presentar els treballs amb un mínim de correcció gramatical i amb cura
formal.

- Establir lligams semàntics entre allò que volen expressar i allò que
escriuen en un text de producció pròpia perquè realment hi hagi coherència
entre el fons i la forma.

- Tenir la fluïdesa necessària en l’expressió escrita per manifestar realment,
de forma ordenada i seqüencial, el missatge central d’allò que volen
comunicar.



Procés d’avaluació. Com s’ha d’avaluar?

L’avaluació inicial o diagnòstica ens ha de permetre disposar d’informació sobre els
alumnes, les seves necessitats lingüístiques i les possibles dificultats individuals. Així,
partirem d’una sèrie d’activitats que demostrin la destresa de l’alumnat en les quatre
capacitats bàsiques d’entendre, parlar, llegir i escriure. D’aquesta manera podrem
conèixer el seu punt de partida i podrem adequar-hi la nostra programació, contemplant
així un tractament diversificat a l’aula.

Les tècniques d’avaluació s’implementaran al voltant d’una una sèrie d’activitats que
contemplin la comprensió i l’expressió oral i escrita, tals com lectura de textos, activitats
de comprensió lectora i també oral, i exercicis d’expressió escrita i oral.

L’avaluació ha de ser contínua, global (continguts procedimentals i actitudinals),
diversificada (ajustada a la diversitat d’alumnes), i coherent (allò que s’hagi treballat).

El procés avaluador passarà per tres moments al llarg del curs:

1. Avaluació inicial,

2. Avaluació formativa, que es va fent durant tot el curs, per tal de recollir informació
sobre les necessitats i els interessos dels alumnes, el seu progrés, l’assoliment
d’objectius, etc., i que al final pugui revisar el procés d’ensenyament/aprenentatge.

Algunes de les tècniques de recollida de dades:

- fitxa d’observació individual que contempli tot el que es treballi.

- revisió dels quaderns de classe i els treballs (individuals o en grup).

- proves específiques que seran inserides dins el procés
d’ensenyament/aprenentatge com una activitat més; i procurarem que no es
basin únicament en la memorització de coneixements, sinó més aviat en el
raonament, en l’ús de diferents tècniques, o en la manifestació d’actituds.

3. Avaluació sumativa, en acabar un període formatiu determinat, per tal d’interpretar els
resultats de cada alumne, i així qualificar-lo, cosa que ens permet, a la Junta d’Avaluació,
prendre decisions sobre l’orientació i d’adequació curricular.

6. Recursos

Els recursos que utilitzaran són diversos:



Material adaptat preparat pel professorat (Nexe, Món, fitxes de vocabulari, fitxes
de comprensió lectora...)

Recursos en xarxa (edu365..., pel·lícules, cançons, ....)

Comencem.

Llibre Vincles.

Diccionaris.

Classroom

Kahoot

7. Activitats complementàries i extraescolars

L'alumnat de PALIC realitzarà les mateixes activitats extraescolars del seu grup- classe.

A tot l’alumnat nouvingut i que encara té mancances en la llengua catalana l’enviam al

curs que fa l’IEB al nostre centre. Enguany encara no en tenim coneixement

que es faci.

També al curs d’estiu que fa la mateixa entitat. Sempre i quan l’IEB les concedeixi.



IES Port d'Alcúdia

Curs 2021-2022

COORDINACIÓ PRIMÀRIA- SECUNDÀRIA
2021-2022

1. JUSTIFICACIÓ
D’acord amb la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig d’educació, modificada
per la Llei orgànica 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa,
correspon a les administracions educatives afavorir la coordinació entre
els projectes educatius dels centres d’educació primària i els d’educació
secundària amb l’objectiu que la incorporació dels alumnes a secundària
sigui gradual i positiva. Per a tal d’acomplir tal fi, l’IES Port d’Alcúdia
juntament amb les escoles adscrites del municipi, CEIP Norai i CEIP
S’Hort des Fassers, organitzen jornades de treball per a facilitar la
transició des de l’educació primària a l’educació secundària obligatòria.
D’aquesta manera establim processos encaminats a establir lligams entre
les dues etapes.

2. OBJECTIUS
Els objectius per aquest curs 2021-2022 que s’estableixen en aquesta
coordinació primària-secundària són els següents:

- Facilitar als alumnes la transició de l’educació primària a l’educació
secundària obligatòria

- Redactar un pla de treball entre els centres implicats en aquesta
coordinació

- Preveure un pla específic amb les mesures de coordinació
pedagògica amb els centres

- Remetre la informació relativa als continguts curriculars, mètodes i
sistemes d’avaluació dels centres adscrits i l’IES

- Establir reunions mixtes de professorat de distintes àrees per tal
d’acomplir l'objectiu anterior (s’establiran en el pla de treball)

- Trametre l’informe final individualitzat de cada alumne
- Remetre la informació a l’IES de totes les intervencions de caire

educatiu que s’han fet amb l’alumnat procedent de les escoles.
- Organitzar una jornada d’acollida de portes obertes per a les

famílies a final de curs
- Organitzar una jornada d’acollida i informativa per als pares a

principi de curs
- Coordinar les proves clòniques de les àrees instrumentals
- Avaluar la coordinació entre primària i secundària en la memòria

final corresponent i realitzar propostes de millora

1
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- Organitzar la jornada d’acollida per als alumnes de les escoles
adscrites

3. PLA DE TREBALL 2021-22
A continuació s’inclou el pla de treball per aquest curs, pendent
d’aprovació per part dels equips directius de les escoles i l’IES.

DATA-
HORA

LLOC CONTINGUTS DE LA REUNIÓ ASSISTENTS

25/10/20
21

Hora:
13:00h

IES PORT
D'ALCÚDIA

PRESENTACIÓ-PROPOSTA TREBALL
curs 2021-22

- Presentació dels membres

- Traspàs d'informació de grups de
1r eso. Estadística

- Valoració d’aquest primer
trimestre. Buidatge de la informació
per part dels tutors.

- Proposta de treball per al curs
2021-22 a les reunions de
coordinació.

- Feedback de les observacions de
matemàtiques.

Membres de l’equip
directiu dels distints
centres

Coordinadora
primària-secundària

GENER IES PORT
D'ALCÚDIA

Reunió de treball- elaboració de la
prova clònica de matemàtiques

ASSISTENTS: Mestres de les àrees a
treballar, professorat de secundària implicat
en l'ensenyament de l'assignatura a 1r ESO,
cap d'estudis dels distints centres educatius
i coordinadora de primària-secundària.

Membres de l’equip
directiu dels distints
centres

Mestres de l’àrea a
treballar dels centres
adscrits

2 professors de
l’especialitat de
matemàtiques de
l’IES

Coordinadora
primària-secundària

FEBRER IES PORT
D’ALCÚDIA

Reunió de treball-  elaboració de la
prova clònica de llengua catalana

ASSISTENTS: Mestres de les àrees a
treballar, professorat de secundària implicat

Membres de l’equip
directiu dels distints
centres

Mestres de l’àrea a
treballar dels centres
adscrits
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en l'ensenyament de l'assignatura a 1r ESO,
cap d'estudis dels distints centres educatius
i coordinadora de primària-secundària.

2 professores de l’IES
de català

Coordinadora
primària-secundària

MARÇ IES Port d’Alcúdia Reunió de treball-  elaboració de la
prova clònica de llengua castellana

ASSISTENTS: Mestres de les àrees a
treballar, professorat de secundària implicat
en l'ensenyament de l'assignatura a 1r ESO,
cap d'estudis dels distints centres educatius
i coordinadora de primària-secundària.

Membres de l’equip
directiu dels distints
centres

Mestres de l’àrea a
treballar dels centres
adscrits

2 professores de l’IES
de castellà

Coordinadora
primària-secundària

MAIG CEIP S’Hort des
Fassers

VISITA d’ alumnes de 6è a l’IES Alguns alumnes de
1r ESO

Alumnes de 6è

Tutors de 6è

Equip directiu

MAIG CEIP Norai VISITA d’ alumnes de 6è a l’IES Alguns alumnes de
1r ESO

Alumnes de 6è

Tutors de 6è

Equip directiu

JUNY IES Port d’Alcúdia Jornada de Portes Obertes Equip directiu

Pares i mares
d’alumnes de 6è

JUNY CEIP S’Hort des
Fassers

Reunió de tutors de 6è amb cap
d’estudis IES

Orientadora
educativa

Tutors de 6è

Orientadora de
l’IES

JUNY CEIP Norai Reunió de tutors de 6è amb cap
d’estudis IES

Orientadora
educativa

Tutors de 6è
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Orientadora de
l’IES

JUNY IES Port d’Alcúdia Reunió del departament d’orientació
amb la orientadora educativa (alumnes
S’Hort des Fassers)

Alumnes NESE/ NEE

Orientadora
educativa

Orientadora del
centre

JUNY IES Port d’Alcúdia Reunió del departament d’orientació
amb la orientadora educativa (alumnes
Norai)

Alumnes NESE/ NEE

Orientadora
educativa

Orientadora del
centre
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IES PORT D’ALCÚDIA

PROGRAMA DE REFORÇ PER ALS ALUMNES AMB MATÈRIES PENDENTS

El programa de reforç de matèries pendents s’elabora amb la intenció d’informar als alumnes de
les accions que es duran a terme per recuperar les assignatures no superades de cursos anteriors.
L’objectiu principal d’aquest programa és que els alumnes superin les matèries suspeses.
Per dur a terme aquest programa s’establirà un protocol d’actuacions per tal que els alumnes,
famílies i tutors estiguin informats de quina manera poden aprovar aquestes matèries que tenen
suspeses de cursos anteriors.

Normativa de referència

D'acord amb l’article 18.3 del Decret 34/2015, els alumnes que passin al curs següent sense
haver superat totes les matèries s’han de matricular de les matèries no superades, han de seguir
els programes de reforç que estableixin els departaments didàctics o els òrgans responsables
dels centres privats i han de superar les avaluacions corresponents als programes de reforç
esmentats.
Atesa la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de juliol de
2020 per la qual es fan públiques les orientacions sobre els aspectes curriculars, d’ordenació
acadèmica i metodològics per al curs 2020-21 a les Illes Balears, els centres podran contemplar
que si durant el primer i segon trimestre del curs, l’alumne, supera la matèria del curs actual, es
podrà considerar, a la segona avaluació , que l’alumne ha superat la matèria pendent del curs
anterior. En cas de no aprovar, l’alumne tendrà dret a realitzar una prova/activitat de recuperació
final al llarg del tercer trimestre.
Per alumnes que han promocionat amb matèries no superades, que no tenen continuïtat al curs
actual, es podran realitzar durant el primer i segon trimestre activitats/ proves de recuperació
parcials. (...) En cas de no aprovar la matèria pendent, després de realitzar les activitats
proposades/ proves parcials, l’alumne tendrà dret a realitzar una prova final de recuperació durant
el tercer trimestre.
De la mateixa forma, segons les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres
docents, aprovades el 7 de juliol de 2021 pel conseller d’Educació i Formació Professional, en el
punt 2.2 fa referència a l’article 2.4 del RD 562/2017, de 2 de juny on es detallen les matèries
que s’han de recuperar del programa PMAR.

1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El programa de recuperació de pendents té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat:

- Sigui conscient de quines són les matèries pendents que té.

- Estigui assabentat de quin és el procediment per recuperar les matèries. L’alumne ha d’estar

informats per escrit dels criteris d’avaluació i de qualificació. Aquesta informació ha d’estar a

l’abast dels alumnes, dels pares o dels tutors durant tot el curs acadèmic.

- Tengui un calendari establert el termini pel lliurament de tasques i realització de proves escrites

1



PROGRAMA DE REFORÇ MATÈRIES PENDENTS

2. ACTUACIONS

A una sessió de la CCP es donaran les directrius perquè a les reunions dels departaments

didàctics es concretin les programacions docents que han d’incloure el programa de reforç per a

l’alumnat que no ha superat la matèria dels cursos anteriors.

Cada cap de departament haurà d’elaborar un informe de recuperació de pendents per matèries.

Cada tutor elaborarà el document fitxa individual per al seguiment de l’alumnat amb pendents.

3. COORDINACIÓ DEL PROGRAMA

Coordinarà el programa la Cap d’Estudis adjunta, juntament amb els caps de departament i els

tutors dels grups corresponents.

- Cap d’Estudis Adjunta

* Realitzarà el document del programa de reforç.

* Coordinar i supervisar la feina del caps de departament i dels tutors.

* Vetllarà perquè es compleixi el protocol d’actuació.

- Caps de departament

* Acordar els criteris de recuperació i de qualificació de les matèries pendents, juntament amb els

membres del seu departament.

* Elaborar l’informe de recuperació de matèries pendents, juntament amb els membres del seu

departament.

* Proporcionar a tots els membres del departament el llistat dels alumnes que duen la seva

matèria suspesa.

- Tutors

* Informar als alumnes de la seva tutoria les matèries de pendents suspeses.

* Elaborar la fitxa individual per al seguiment de l’alumnat amb pendents.

* Proporcionar l’informe de recuperació de pendents als seus alumnes i als seus pares o tutors.

4. CALENDARI

Actuació Responsable Termini

Elaborar el llistat  amb la relació
d’alumnes suspesos per matèria i per
grup

Cap d’estudis
adjunta

15 novembre 2021

Lliurar el llistat de suspesos per matèria
al caps de departaments
Lliurar el llistat de suspesos per grup
als tutors

Cap d’estudis
adjunta

18 novembre 2021

Elaborar el document INFORME
RECUPERACIÓ PENDENTS PER

Caps departament 18 novembre 2021

2
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MATÈRIA
DRIVE>Documents de centre>Models de
documents de centre>Recuperació
pendents per MATÈRIA

Lliurar l’informe de recuperació
pendents per matèria als tutors

Cap d’estudis 25 novembre 2021

Centralitzar informes i elaborar la FITXA
INDIVIDUAL PER AL SEGUIMENT
DELS ALUMNES
DRIVE>TUTORS>Models
documents>Fitxa individual per al
seguiment d’alumnat amb pendents.

tutors 5 desembre

Lliurament de la fitxa i els informes als
alumnes juntament amb el butlletí de
notes de la 1a avaluació

tutors 18 desembre

5. CRITERIS DE RECUPERACIÓ I QUALIFICACIÓ  PER MATÈRIES

Aquests programes de reforç per alumnes amb matèries pendents s’han de concretar en les

programacions didàctiques dels departaments corresponents. Queda concretat de la següent

manera:

DEPARTAMENT
DIDÀCTIC

PLA DE RECUPERACIÓ CRITERIS DE
QUALIFICACIÓ

ALTRES PROGRAMES

Llengua catalana i
literatura

Alumnes de 2n, 3r, 4t, PMAR I PRAQ:
1. Aprovar les dues primeres
avaluacions del curs vigent.
2. Si l'alumne no aprova les dues
primeres avaluacions s'ha de presentar
a un examen extraordinari el mes de
març
3. Aprovar el curs actual.

- Superar l’examen amb
un mínim de 5 a la
qualificació de la prova.

- Queden exclosos els
alumnes que participen
de programes especials
com: ALTER, formació
professional bàsica, TSE
i d'altres.

Llengua
castellana i
literatura

Alumnes amb pendent de 1r, 2n i 3r
d’ESO
Es recuperen automàticament si
l'alumne aprova la 1a i la 2a avaluació
del curs posterior. També si aprova el
curs posterior a juny sempre que s'hagi
presentat a la prova extraordinària de
març.

Prova extraordinària de
pendents:  examen de
continguts (90%) i feina
de recuperació (10%).

Queden exclosos els
alumnes que participen
de programes especials
com: ALTER, formació
professional bàsica, TSE
i d'altres.

Llengües
estrangeres

1. Queda recuperada l’assignatura de
cursos anteriors si aproven les dues
primeres avaluacions del curs actual.

2. Si no és així, es pot presentar a
l’examen extraordinari de recuperació de

- Aprovar l’examen amb
un 5 de cursos anteriors
(matèries pendents).
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pendents.

3. Si aprova el curs actual per juny,
també superaria els continguts de cursos
anteriors.

Geografia i
història

1. Pla de feina (dossier de treball).
2. Examen extraordinari de pendents.

- Feina: 20%
- Examen: 80%

Plàstica -RECUPERACIÓ PER MARÇ:
1. Cas 1. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ
PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I
(de 1r ESO).Si un alumne cursa
l’assignatura d’Educació Plàstica i Visual
II – EPVA II (als cursos de 2n ESO – 3r
ESO – 3r PMAR, i aprova la 1a i la 2a
avaluació d’EPVA II, automàticament li
quedarà aprovada l’assignatura EPVA I
de 1r ESO.
2. Cas 2. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ
PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I
(de 1r ESO).Si un alumne no cursa
l’assignatura d’Educació Plàstica i Visual
II, i té l’assignatura EPVA I pendent,
haurà de realitzar un dossier de treballs
que serà elaborat pel departament, i fer
'examen de recuperació, que constarà
de preguntes teòriques i pràctiques, i
que es realitza durant el mes de març. El
dossier de treballs s'entregarà el mateix
dia de l'examen, i comptarà un 60% de
la nota, essent l'altre 40% la nota de
l'examen. Per poder fer mitjana, la nota
de l'examen serà igual o superior a 3.
RECUPERACIÓ PER JUNY:
1. Cas 1. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ
PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I
(de 1r ESO).Si un alumne cursa
l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual
i Audiovisual II – EPVA II (als cursos de
2n ESO – 3r ESO – 3r PMAR, i aprova
l'assignatura en l'avaluació ordinària,
automàticament li quedarà aprovada
l’assignatura EPVA I de 1r ESO.
2. Cas 2. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ
PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL II
(de 2n ESO – 3r ESO – 3r PMAR). Si un
alumne cursa l’assignatura d’Educació
Plàstica, Visual i Audiovisual a 4t ESO, i
aprova l'assignatura en l'avaluació
ordinària, automàticament li quedarà
aprovada l’assignatura EPVA II de 2n
ESO – 2n PMAR, 3r ESO – 3r PMAR.

-Dossier: 60 %
-Examen: 40 %

Música - Els alumnes avaluats negativament al
juny tendran la possibilitat d'aprovar
l'assignatura al mes de març del curs

-Quadern d'activitats
40%.
- Examen: 60%.
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següent.

- Si un alumne amb la matèria de Música
pendent aprova les dues primeres
avaluacions de la matèria en el nivell
que cursa actualment quedarà exempt
de realitzar la prova de pendents amb
una qualificació de “5”.

- Si un alumne amb la matèria de Música
pendent aprova l'avaluació ordinària de
la matèria en el nivell que cursa
actualment quedarà aprovat.

Educació Física - OPCIÓ 1: Si l’alumne/a aprova la
primera i la segona avaluació del curs
que està realitzant recuperarà la
pendent del curs anterior.

En el cas que l’alumne tengui més d’un
curs suspès recuperarà l’assignatura si
aprova les dues primeres avaluacions.

- OPCIÓ 2: Si no es superen les dues
primeres avaluacions del curs que està
realitzant haurà d’examinar-se de la part
teòrica i pràctica que s’especifiqui el dia
de la recuperació de pendents (març)

-En qualsevol cas, l’alumne té dret a la
prova extraordinària de juny.

- Part conceptual: 50%
- Part pràctica: 50%

Matemàtiques - Aprovar les dues primeres avaluacions
del curs actual.
- Aprovar l’assignatura pendent en
l’examen que es realitzarà en les
convocatòries de pendents que
determini el centre (març i setembre)
- Aprovar el curs actual.

- Tasques: 30%
- Prova: 70%
(el percentatge
corresponent a les
activitat s’aplicarà
només si afavoreix la
qualificació de
l’alumne/a. En altre cas,
la prova escrita contarà
el 100%)

Biologia i
geologia

Els alumnes que duguin pendent
l'assignatura de Biologia i geologia de
primer o tercer d'ESO la podran
recuperar en la convocatòria ordinària
mitjançant la realització d'una prova
escrita i l'entrega d'una tasca.

* Examen de
recuperació: 60% de la
nota.
* Tasca de recuperació:
40% de la nota.

Tecnologia 3r ESO i PMAR: - Si l’alumne supera la
matèria de 3r d’ESO, supera la matèria
pendent de Tecnologia de 2n d’ESO,
- Si l’alumne no supera la matèria de 3r
d’ESO  en la convocatòria ordinària de
juny  i, per tal de garantir el seu dret a
superar la matèria pendent de 2n ESO
dins la convocatòria esmentada,
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s’hauran de lliurar les tasques que
s’assignin via Classroom després de la
2a avaluació i dins el calendari establert
pel centre.
- La qualificació, en aquest cas,
s’obtindrà de la mitjana de totes les
tasques.
- La qualificació màxima de la matèria
pendent serà d’un 5.
- El departament de Tecnologia podrà
decidir de forma col-legiada prendre les
mesures que calgui en relació a
flexibilització i reforços, dins el marc
normatiu vigent, per tal d’afavorir
l’assoliment dels objectius, el
desenvolupament de les competències
clau i, en conseqüència, l’avaluació
favorable de la matèria per a l’alumnat.
4t PRAQ: Si l’alumne supera la matèria
de 4t d’ESO, supera la matèria pendent
de Tecnologia de 2n d’ESO i/o 3r d’ESO,
en convocatòria ordinària
4t ESO: Si l’alumne supera la matèria
de 4t d’ESO, supera la matèria pendent
de Tecnologia de 2n d’ESO i/o 3r d’ESO,
en convocatòria ordinària
Els altres supòsits són els mateixos dels
altres cursos.

Física i química Els alumnes que duguin pendent
l'assignatura de Física i química de
segon o tercer d'ESO la podran
recuperar en la convocatòria ordinària
mitjançant la realització d'una prova
escrita i l'entrega d'una tasca.

* Examen de
recuperació: 60% de la
nota.
* Tasca de recuperació:
40% de la nota.

6. MATÈRIES PENDENTS PROGRAMA PMAR:

Segons l’article 2.4 del RD 562/2017, de 2 de juny i l’article 16 de la Resolució del 16 d’octubre

de 2020 sobre l'avaluació a ESO:

Els alumnes que cursen 3r d’ESO PMAR, i no han cursat 2n d’ESO PMAR només es poden

matricular de les següents matèries pendents:

- 1r d’ESO: educació física, música I i valors ètics/religió.

- 2n d’ESO: educació física, música II i valors ètics/religió i segona llengua estrangera.
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1. INTRODUCCIÓ

Tota la normativa vigent sobre la repetició d’un curs a l’ESO parteix de l’article 28 de la

LOMQE, on, als punts 5, 6 i 7, diu, entre d’altres coses, que “les repeticions s’han d’establir

de manera que les condicions curriculars s’adaptin a les necessitats de l’alumne o alumna i

estiguin orientades a la superació de les dificultats detectades”, i més endavant continua

dient que “les administracions educatives han d’establir mesures de reforç educatiu, amb

especial atenció a les necessitats específiques de suport educatiu. L’aplicació personalitzada

de les mesures s’ha de revisar periòdicament i, en tot cas, en acabar el curs acadèmic”.

En aquesta mateixa línia, l’article 18 del Decret 34/2015, diu que “Aquesta mesura [de

repetició] ha d’anar acompanyada d’un pla específic personalitzat, orientat a la superació de

les dificultats detectades al curs anterior. Els centres han d’organitzar aquest pla d’acord

amb allò que estableixi el conseller d’Educació, Cultura i Universitats mitjançant l’ordre

corresponent”.

Per al batxillerat, el Decret 35/2015 diu, a l’article 2, que “Els alumnes poden romandre

cursant el batxillerat en règim ordinari durant quatre anys, consecutius o no. En els règims

de nocturn i a distància no hi ha limitació de permanència.” I a l’article 17 especifica que

“Els alumnes que cursen el batxillerat en règim ordinari poden repetir cada un dels cursos

del batxillerat una sola vegada com a màxim, si bé excepcionalment poden repetir un dels

cursos una segona vegada, amb l’informe previ favorable de l’equip docent.”

Tant per l’ESO com per al batxillerat, la Conselleria d’Educació concreta i completa aquest

punt amb les instruccions sobre avaluació que publica anualment.

A la Formació Professional, el procediment és totalment diferent i la normativa més recent

sobre l’alumnat repetidor parla del requisits que s’han de tenir per poder promocionar però

no esmenta enlloc un pla de seguiment individualitzat. Únicament diu que els alumnes LOE

es poden matricular i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs

sempre que la càrrega horària dels que tenen pendents d’aprovar no superi les 330 hores.

L’alumne ha d’haver superat els mòduls suport del primer curs. Els alumnes que passin a

cursar el segon curs amb algun mòdul del primer curs no superat s’han de matricular dels
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mòduls professionals del segon curs i del mòdul o dels mòduls no superats del primer curs,

que han de cursar com a mòduls pendents. Quan l’alumne disposi dels horaris, una vegada

iniciat el curs escolar, ha de comprovar si pot compatibilitzar l’assistència presencial als

mòduls de què està matriculat. En aquest moment, l’alumne s’ha de donar de baixa en els

mòduls del primer curs o del segon curs als quals no pugui assistir. Un alumne o alumna pot

decidir que, el mòdul pendent que encara pugui ser objecte d’avaluació perquè té

disponibles convocatòries, el vol avaluar sense assistir de forma presencial a les activitats

programades per al mòdul.

Per al curs 2018-2019, la idea és començar a aplicar aquest protocol als quatre nivells

d’ESO. D’aquesta manera, el Pla de seguiment dels alumnes repetidors hauria de servir tant

per millorar el rendiment acadèmic dels nostres alumnes i com per facilitar la coordinació i

l’organització del centre.

2. AGENTS

Aquest pla es materialitza en un full de seguiment i ha de comptar amb la implicació de

diversos agents, amb les seves funcions:

2.1. El tutor

- gestiona i supervisa el full de seguiment de cada un dels alumnes repetidors del seu

grup - s’entrevista amb l’alumne i els seus pares

- facilita la implicació d’alumnes, famílies i professors

- condueix els equips docents ordinaris i extraordinaris

- recull la informació a l’apartat específic de les actes d’equips docents

- registra el full de seguiment de cada cas dins la carpeta de tutoria

2.2. El cap de departament

- convoca reunions amb els seus companys de departament per parlar d’aquest tipus

d’alumnes i unificar criteris

- s’encarrega d’introduir un punt específic sobre aquesta qüestió tant a la programació

didàctica com a la memòria de final de curs.

2.3. El departament d’orientació

- Facilita informació sobre l’alumne repetidor.
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- Dona suport i assessorament a tots els implicats en el Pla Específic per l’alumnat

repetidor.

- Col·labora en la implementació i seguiment del Pla.

- Facilita els documents i recursos necessaris per a la personalització del Pla.

2.4. L’equip directiu

- Convoca equips docents ordinaris i juntes d’avaluació.

- Informa dels alumnes repetidors als caps de departament, als tutors i als equips

docents.

- Supervisa les programacions didàctiques, les memòries i les actes dels departaments

- Coordina amb l’equip d’orientació les necessitats de suport que puguin sorgir.

2.5. L’equip educatiu

- Es reuneix en convocatòria ordinària i, si escau, en extraordinària, per informar els

professors dels alumnes repetidors i de les seves característiques.

- La informació ha de quedar registrada en l’acta de reunió i, si cal, en el pla de seguiment.

3. PROCEDIMENT

Objectiu: Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes repetidors orientant les dificultats

detectades en el curs anterior.

ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ

1. Identificació i recollida de
informació dels alumnes  repetidors
A les reunions d’avaluació
extraordinàries, el tutor ha d’emplenar la
fitxa individual dels alumnes que han de
repetir curs.

Equip Directiu
Departament d’Orientació
Tutor del curs que acaba

Primera quinzena de
setembre

2. Traspàs de la informació als  nous
tutors i equips educatius

Per a confegir el pla d’actuació, cal  que
tothom tingui accés a la fitxa  individual

Equip Directiu
Departament d’Orientació
Tutor

Abans de l’inici de les
classes
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de l’alumne repetidor.

3. Planificació de mesures
específiques pels alumnes repetidors
(propostes de  millora) a les
programacions didàctiques

Departaments didàctics Primera quinzena de
setembre

4. Establiment d’acords entre el
professor i l’alumne adreçats a
superar les dificultats i
necessitats detectades.
Les fitxes individuals han d’estar a la sala
de professors, a la carpeta del grup
corresponent.

Equips educatius Des de l’inici del curs
fins a l’avaluació
inicial

5. Reunió del tutor amb  l’alumne i
família (entrevista): Informar-los del
pla d’actuació  personalitzat

Tutor
Famílies
Alumnes

Segona quinzena de
setembre

6. Recollir informació rellevant  del
procés d’ensenyament i
aprenentatge

Tutor
Famílies
Alumnes

Segona quinzena de
setembre

7. Establir acords i
compromisos de millora del
rendiment.

Tutor
Famílies
Alumnes

Segona quinzena de
setembre

8. Juntes d’avaluació inicial.
Concreció de les orientacions  adreçades
a superar les dificultats  detectades
(condicions curriculars, reforç educatiu,
mesures generals i específiques, etc.)

Tutors
Equips Educatius

Octubre

9. Revisió periòdica del Pla
personalitzat de cada alumne
(mesures adoptades)
- Juntes d’avaluació
- Tutories
- Equips educatius
- Reunions de coordinació de tutors

Tutors
Equips Educatius
Departament d’Orientació
Equip Directiu

Abans i durant cada
avaluació i equip
docent extraordinari
Al llarg del curs
(tutories)
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10. Reunió amb la família i l’alumne
pel seguiment dels acords i
establiment de mesures correctores.

Tutors
Família
Alumnes

Després de cada
avaluació (feedback)
Al llarg del curs

11. Avaluació del Pla Equips Educatius
Departaments Didàctics
Departament d'Orientació
Equip Directiu

Juny.

12. Recollida d’informació rellevant
sobre les dificultats dels alumnes
repetidors del curs vinent

Tutor
Departament d’Orientació

Juntes d’avaluació
extraordinàries en el
mes de setembre.

Quant al desenvolupament d’aquest Pla durant el curs escolar, cal tenir en compte les dates

següents:

- Primera reunió dels equips docents per presentar grups i casos

- Reunions de departaments
- Avaluació inicial (mitjan d’octubre)

- Avaluacions parcials

- Avaluació ordinària (consell orientador)

A cada reunió d’equip docent, s’ha de parlar de l’evolució dels alumnes repetidors i s’ha de

fer constar a l’acta corresponent.

Informació

Tota la informació sobre alumnes repetidors ha d’aparèixer al quadern de tutoria, a les actes

d’equips docents, a les actes de departament i al GESTIB.

Els aspectes concrets d’aquest Pla s’han d’incloure en la Programació General Anual (PGA)

del centre. Els resultats de l’avaluació del Pla i les propostes de millora per al curs següent

s’han d’incloure a la Memòria Anual.
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PLA D’ACTUACIÓ PER A ALUMNES REPETIDORS
FITXA DE RECOLLIDA DE DADES

Nom i cognoms:
Grup: Curs acadèmic:
Data de naixement:
Cursos repetits:

Tutor: NESE □ sí □ no

Centre on estudiava el curs passat:

Assignatures no aprovades el curs passat:

MOTIUS PRINCIPALS QUE VAREN MOTIVAR LA REPETICIÓ (1 baix – 5 alt)

Assistència a classe: □1 □2 □3 □4 □5
Protocol d’absentisme: □ sí □ no
En cas d’afirmació especificar data de derivació a Serveis Socials:
Es mostra proactiu*: □1 □2 □3 □4 □5
Grau d’implicació i/o col·laboració amb la família: □1 □2 □3 □4 □5

CURS ACTUAL

Assistència a classe: □1 □2 □3 □4 □5
Es mostra proactiu*: □1 □2 □3 □4 □5
Grau d’implicació i/o col·laboració amb la família: □1 □2 □3 □4 □5

(*) S'entendrà que l'alumne mostra proactivitat si fa, almanco, el 75% de les feines a classe i demana ajuda i dubtes
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COMPROMISOS (després de l’entrevista, si escau)

L’alumne/a, per la seva banda es compromet a:

i la família es compromet a:

Data:

ESTABLIMENT D’ACORDS ENTRE EL PROFESSOR I L’ALUMNE DIRIGITS A
SUPERAR LES DIFICULTATS I NECESSITATS DETECTADES

Assignatura: Professor:

Acords: Seguiment (indicau data)

Assignatura: Professor:

Acords: Seguiment (indicau data)

Assignatura: Professor:

Acords: Seguiment (indicau data)

Assignatura: Professor:

Acords: Seguiment (indicau data)
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Assignatura: Professor:

Acords: Seguiment (indicau data)
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c. Avaluació

3.4. Per als alumnes de 4t d'ESO

a. Objectius

b. Actuacions, responsables i temporització

c. Avaluació

4. Activitats complementàries i extraescolars



1.Introducció

El pla d'orientació acadèmica i professional tindrà com a finalitat facilitar el

suport i l'orientació acadèmica i professional al llarg de l'escolarització de

l'alumnat i, especialment, en aquells moments en què l'elecció entre diverses

opcions pot condicionar en gran mesura el futur acadèmic i professional dels

alumnes, com ara l'ingrés en el centre, canvi d'etapa, l'elecció de matèries

optatives, itineraris formatius o la transició a la vida adulta.

2.Objectius generals

2.1. Amb l'alumnat

• Conèixer i valorar de forma ajustada les seves pròpies capacitats, motivacions i

interessos.

• Aprendre a prendre decisions: coneixement de la realitat, maneig d'informació,

anàlisi i previsió,...

• Proporcionar informació adequada i precisa sobre les diferents opcions

educatives i/o laborals que ofereix el sistema educatiu.

• Familiaritzar als alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO amb el món del treball,

assessorament en la recerca d'ocupació i anàlisi del mercat laboral.

• Potenciar l'autorientació.

• Superar prejudicis discriminatoris.

• Conèixer les institucions i entitats de l'entorn.

2.2. Amb els tutors

• Ser receptors de les demandes acadèmiques i/o professionals del seu grup.

• Participar activament en el POAP.

2.3. Amb els pares i mares o tutors legals

• Informar-los sobre els diferents itineraris de formació i sortides professionals.

• Afavorir el seu suport en el procés de presa de decisions dels seus fills/es.

3. Orientació acadèmica i professional:

S'inclouen les actuacions per a una adequada presa de decisió, la informació

acadèmica i professional i el contacte amb el món del treball en els cursos que

es considera.

3.1. Per als alumnes que inicien 1r d'ESO



a. Objectius

• Motivar l'alumnat per a les activitats que es duran a dur a terme al llarg del pla

d'orientació acadèmica i professional.

• Sensibilitzar l'alumnat sobre la importància de la presa de decisions en relació

al futur acadèmic i professional.

• Afavorir el coneixement de l'alumne sobre les seves capacitats i aptituds.

• Informar de manera genèrica sobre l'organització del sistema educatiu i les

possibles opcions acadèmiques a seguir, informació sobre optatives de 2n i la

seva relació amb els itineraris acadèmics.

b. Actuacions, responsables i temporització

•Informació sobre els objectius i activitats del POAP.

• Reflexió dels alumnes sobre les seves aptituds i rendiment escolar.

• Informació i reflexió sobre els passos necessaris per prendre una decisió.

• Informació i anàlisi sobre l'organització del sistema educatiu.

• Informació i anàlisi de l'estructura de l'ESO.

• Els responsables d'aquestes activitats seran els tutors, assessorats pel DO en

qüestions metodològiques i materials.

• Anàlisi de les diferents opcions educatives que ofereix el sistema educatiu;

programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment acadèmic (PMAR),

formació professional bàsica (FPB), programa ALTER...Les activitats es

desenvoluparan durant el tercer trimestre del curs.

• Emetre el corresponent Consell Orientador.

c. Avaluació

•L'avaluació la realitzaran els tutors conjuntament amb el DO.

• També els alumnes participaran en l'avaluació en finalitzar cada activitat

referent al POAP.

3.2. Per als alumnes de 2n d'ESO

a. Objectius

Mateixos objectius que a 1r d'ESO amb major nivell de profunditat.

b. Actuacions, responsables i temporització



•Continuació del programa sobre presa de decisions iniciat a 1r d'ESO. Aquest

programa consistirà en identificar les diferents alternatives que els proposa el

sistema educatiu, posteriorment eliminar alternatives i començar a decidir.

• Informació sobre les possibles optatives a triar a 3r d'ESO i analitzar la seva

connexió amb les modalitats de Batxillerat i Cicles Formatius de Formació

Professional.

• Els responsables d'aquestes activitats seran els tutors en col·laboració amb el

DO, tant en aspectes metodològics com en materials. Es realitzaran abans del

període de prematrícula i algunes de les activitats es desenvoluparan els dies de

les jornades d'orientació acadèmica i professional del centre.

• Anàlisi de les diferents opcions educatives que ofereix el sistema:

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics o Matemàtiques

orientades als ensenyaments aplicats, PMAR , FPB, programa ALTER… Aquest

anàlisi es realitzarà de forma complementaria entre l'equip docent, el DO i els

Departaments didàctics

• Emetre el corresponent Consell Orientador.

c. Avaluació

L'avaluació es realitzarà en els mateixos termes que la indicada anteriorment per

a 1r d'ESO.

3.3. Per als alumnes de 3r d'ESO

a. Objectius

• Aprofundir en l'entrenament sobre presa de decisions, iniciat a 1r i 2n d'ESO .

• Afavorir el coneixement de l'alumne respecte dels seus propis interessos i

motivacions.

• Informar l'alumnat sobre els itineraris i les possibles optatives a triar per a 4t

d'ESO.

• Analitzar sintèticament el contingut de les citades optatives i estudiar la relació

dels itineraris amb les modalitats de batxillerat i Cicles Formatius de Formació

Professional.

• Informar l'alumnat sobre la possibilitat de realitzar les proves d'accés a FP

Grau Mitjà per lliure per facilitar la incorporació a aquests estudis sense haver

obtingut la titulació d'ESO



b. Actuacions, responsables i temporització

• Afavorir el procés de presa de decisions, que tindrà la seva continuació a 4t

d'ESO.

• Les activitats giraran entorn als nuclis de continguts:

- Elaboració de llista de professions que no interessen.

- Elaboració de llista de professions que interessen.

- Confrontació de les característiques del subjecte amb diferents professions.

• Anàlisi de l'estructura i continguts de les diferents matèries optatives per a 4rt

, partint d'informacions aportades pel professorat d'aquestes optatives, així com

dels itineraris de batxillerat i Cicles Formatius de Formació professional.

Informació sobre les diferents opcions universitàries i la correspondència entre la

modalitat de Batxillerat.

• Informació sobre la possibilitat de realització de les proves lliures d'accés a FP

Grau Mitjà per als alumnes que tenen possibilitat de no titular a ESO.

• Anàlisi de les diferents opcions educatives que ofereix el sistema educatiu;

optativitat en 4t d'ESO, Cicles específics de Formació Professional i Batxillerat.

• Anàlisi de les diferents opcions i modalitats de treball de forma general. Els

responsables d'aquestes activitats seran els tutors, assessorats pel DO. Es

desenvoluparan en el marc de la tutoria durant el tercer trimestre del curs.

• Emetre el corresponent Consell Orientador.

c. Avaluació

• L'avaluació d'aquestes activitats es durà a terme pels tutors i alumnes

implicats.

3.4. Per als alumnes de 4t d'ESO

a. Objectius

• Informar pares i alumnes sobre les diferents opcions acadèmiques i

professionals en finalitzar la ESO.

• Afavorir l'autoconeixement de l'alumne; aptituds, interessos i autoconcepte.

• Sensibilitzar els alumnes sobre la importància de la presa de decisions

acadèmiques i/o professionals, especialment en cursos de final d'etapa.

• Conèixer les diferents modalitats de Batxillerat, i Cicles Formatius de Formació

Professional de nivell Mitjà i Superior.



• Facilitar informació suficient a l'alumne sobre les diferents opcions educatives i

laborals.

• Propiciar el contacte de l'alumne amb el món del treball, per facilitar la seva

inserció al món laboral.

• Formular el Consell Orientador per als alumnes que acaben 4t d'ESO.

b. Actuacions, responsables i temporització

• Informació als alumnes sobre les modalitats de Batxillerat i la seva

concordança amb els estudis universitaris; itineraris de Batxillerat, i Cicles

Formatius de Formació professional de Grau mitjà i Superior.

• Informació sobre les diferents opcions universitàries.

•Informació sobre les diferents sortides professionals, oferta a través de material

proporcionat per organismes oficials (SOIB...).

• Anàlisi sobre les diferents tècniques de recerca d'ocupació, els diferents tipus

de contractes de treball, així com coneixement de les ocupacions més

demandades i les menys demandades, basant-nos en informació proporcionada

per el SOIB.

•Continuar incidint en el procés de presa decisions iniciat en 3r d'ESO.

Els continguts de les activitats seran els següents:

- Anàlisi del rendiment escolar de l'alumne.

- Maneig de variables i factors que intervenen en la presa de decisions.

- Revisió d'interessos, aficions i expectatives professionals, redefinició de la

presa de decisions en funció de les conclusions obtingudes anteriorment.

Així mateix, les dades manejades poden ser útils com a informació

complementària per elaborar, per part del tutor, el Consell Orientador al final de

4t d'ESO. La coordinació de l'orientació acadèmica i professional estarà a càrrec

del DO, en col·laboració amb els tutors. Es desenvoluparà al llarg de tot el curs

però durant el segon i el tercer trimestre de forma més continuada.

c. Avaluació

• En finalitzar les actuacions pels alumnes i els professors implicats.



4. Activitats complementàries i extraescolars

El DO preveu la realització de les següents activitats :

- Taller de presa de decisions (IBjove) 4t ESO. 1r trimestre. Pendent confirmació

- Què hi ha després de l'ESO?: (Seràs UIB) 4t ESO. Prevista pel mes de febrer.

- Els meus fills acaben l'ESO, què poden fer?. (Seràs UIB) Per a pares i mares

d'alumnes de 3r i 4t ESO. Aquest curs 21/22 es realitzen en format virtual (per

plataforma zoom)

- Visita i participació en jornades de portes obertes de diferents centres on

s'imparteixin cicles d'FP: 3r i 4t ESO. CEPA Borja Moll, Pau casesnoves CIFP, CIFP

Joan Taix i IES Alcúdia.

- Prepara’t per fer feina: (IBjove), 4t ESO. 2n trimestre/principis del 3r (pendent
de confirmació).
- Visita d’ex-alumnes del centre que cursin batxillerat, cicles o universitat per

explicar la seva experiència. Durant les Jornades d’Orientació (11 i 12 d’abril)
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1. INTRODUCCIÓ:

1.1. El PAT en l'organigrama de funcionament del centre

El Pla d’Acció Tutorial és el marc en el qual s’especifiquen els criteris de l’organització i

les línies prioritàries de funcionament de la tutoria en el centre, i ha d’incloure les

funcions establertes en el Decret 120/2002 d'organització i funcionament dels centres.

Tenint en compte que la tutoria i l’orientació educativa, acadèmica i professional, que

formen part de la funció docent, han de tenir una consideració especial en l’etapa de

l’educació secundària obligatòria (decret 34/2015, d’establiment del currículum de

l’ESO a les Illes Balears).

D’acord amb la normativa actual l'acció tutorial serà realitzada de forma compartida

pel conjunt de professorat que atén un grup i que són coordinats pel tutor, atès que

l’activitat docent implica, a més d’impartir els ensenyaments propis de l’àrea, el

seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge de l’alumnat i l’adaptació dels

ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten.

L’acció tutorial ha de considerar els diferents àmbits en què es desenvolupa: activitats

d’ensenyament que duen a terme els diferents membres de l’Equip Docent; les

actuacions que desenvolupa el tutor/a individual amb l’alumnat i amb les seves

famílies; les actuacions que desenvolupa el tutor/a de grup amb aquest i les activitats

que hi realitza a les hores de tutoria lectiva.

S’ha actualitzat el pla d’acollida seguint les orientacions per a la revisió i actualització

del pla de contingència recollides en la Resolució conjunta del conseller d’Educació i

Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la

qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització

i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres

educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs

2021-2022.

El pla d’acollida està inclòs en el PAT del centre com a annexe.

A més, en el desenvolupament del PAT es tenen en compte les instruccions de
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funcionament dels departaments d’orientació ( Instruccions d’organització i

funcionament dels serveis d’orientació educativa de les Illes Balears per al curs

2021-22) .

1.2. Definició

El PAT, és el document on es concreten els objectius i les activitats que duu a terme

el professorat del centre pel que fa a tutoria i orientació, tenint en compte els

aspectes següents:

-   L'orientació acadèmica, personal i professional de l'alumnat.

- La dinamització del grup classe.

- La gestió de l'aula respecte a les normes de convivència, concreció dels aspectes

de convivència i de resolució de conflictes establerts al pla de convivència i de

l'aspecte emocional dels alumnes.

- La coordinació de l'activitat educativa entre els membres dels equips docents.

- La coordinació del professorat amb les famílies de l'alumnat.

- Procediments de seguiment i avaluació.

L’acció tutorial forma part de l’acció educativa i és inseparable del procés

d’ensenyament-aprenentatge.

L’acció tutorial contempla la dimensió personalitzada de l’educació i ha de ser la línia

integradora que aglutini tot el conjunt d’activitats educatives que incideixen damunt

un grup d’alumnes, i a cadascun d’ells individualment considerats, assumides per tot

l’equip educatiu sota la coordinació del tutor/a.

L'acció tutorial, pel que fa referència al grup i els alumnes individualment considerats,

ha de treballar en cadascun dels àmbits implicats en l'acció educativa del centre

(alumnes, pares, professors) i implica tot el col·lectiu docent. La tutoria és

desenvolupada en el grup dels alumnes, en la comunicació amb les famílies i la resta

del professorat, així com en les tasques específiques que cada professor des de la

seva àrea ha de dur a terme per orientar, tutelar i donar suport al procés

d’aprenentatge de cadascun dels seus alumnes.

El procés d'avaluació que realitza l'equip docent i les juntes d'avaluació corresponents
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és presidit i coordinat pel tutor/a i l'orientació.

Aquest pla precisa de la col·laboració de tots els estaments i membres de la comunitat

educativa i, molt especialment, la capolaria d'estudis, la direcció, el departament

d'orientació, els professors d'àrea, el departament d'activitats extraescolars i

complementàries, així com les famílies i els propis alumnes.

El departament d'orientació és l’òrgan de coordinació docent i l’òrgan tècnic

especialitzat de suport conceptual i instrumental en relació a l'avaluació, orientació i

tutoria. El departament d'orientació està a disposició dels tutors/es per a donar-los

suport tècnic i instrumental en la seva funció avaluadora, orientadora i tutorial.

2. OBJECTIUS DEL PAT:

Segons l’article 8 del decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum

de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (modificat pel decret 29/2016,

de 20 de maig), l’acció tutorial ha de:

- Atendre al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral dels

alumnes i ha de permetre tractar aquells aspectes que també són part de la seva

formació però que generalment resten fora de les programacions específiques.

- Contribuir a fer que l’alumne adquireixi les competències clau, a orientar-lo, dirigir-lo

i donar-li suport en el procés educatiu per assolir la seva maduresa i autonomia.

-Contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la

implicació dels alumnes i les seves famílies en el funcionament del centre.

- Enmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en un centre educatiu, amb la

integració de les funcions del tutor i les actuacions d’altres professionals i

organitzacions.

- Contribuir a l’assessorament específic en orientació personal, acadèmica i

professional orientant l’elecció de les matèries i de les diferents opcions

d’ensenyament al quart curs i coordinant els processos d’acollida al centre docent i de

transició al món laboral o acadèmic en concloure el període d’escolarització

obligatòria.

Així seguint les finalitats de l'acció tutorial, segons normativa, es concreten amb els

següents objectius específics:
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 Afavorir la integració i participació dels alumnes en la vida de l'institut.

 Potenciar la personalització de l'acció educativa.

 Facilitar l'orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.

 Contribuir a la dinamització del grup-classe i la gestió de l’aula respecte a les

normes de convivència i resolució de conflictes.

 Realitzar un seguiment personalitzat del procés d'ensenyament-aprenentatge,

contribuint al caràcter integral de l’educació que contempli el desenvolupament

dels aspectes cognitius, emocionals i socials.

 Organitzar els procediments de seguiment i avaluació.

 Coordinar l’activitat educativa entre els membres dels equips docents.

 Facilitar la presa de decisions respecte al futur acadèmic i professional de cada

alumne/a.

 Contribuir a l'adequada interrelació entre el professorat, alumnat, famílies i

entorn social.

3. FUNCIONS DELS TUTORS:

La funció tutorial implica coordinar les activitats de tutoria i dur a terme el conjunt

d’accions educatives que contribueixen a fer que l’alumne adquireixi les competències

clau, a orientar-lo, dirigir-lo i donar-li suport en el procés educatiu per assolir la seva

maduresa i autonomia.

El tutor o la tutora és una element clau en l'educació personalitzada a l'alumnat, la

qual cosa suposa el respecte al ritme d'aprenentatge i necessitats específiques de

cada alumne.
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Per dur a terme l'acció tutorial, l'equip de tutors han de realitzar les següents

funcions:

 - Atenció a la diversitat de l'alumnat.

 

 - Facilitar la inclusió dels alumnes en el grup i fomentar la seva participació en

les activitats de l'institut.

 - Ajudar a resoldre les demandes i les inquietuds de l'alumnat i mediar, amb

col·laboració amb els representants dels alumnes (delegat/ada i

subdelegat/ada) davant la resta del professorat i de l'equip docent.

 - Assessorar l'alumnat sobre les seves possibilitats acadèmiques i professionals.

 - Desenvolupar les activitats previstes en el PAT.

 - Coordinar els processos d'avaluació de l'alumnat del seu grup i adoptar,

conjuntament amb l'equip educatiu, les decisions de promoció i titulació

establertes pel centre.

 - Coordinar, organitzar i presidir l'equip educatiu i les sessions d'avaluació del

seu grup d'alumnes.

 - Complimentar la documentació acadèmica individual de l'alumnat al seu

càrrec.

 - Informar les famílies, el professorat i l'alumnat del grup de tot allò que els

pertoqui saber en relació a les activitats docents, les complementàries i el

rendiment acadèmic.

 - Facilitar la cooperació educativa entre el professorat i les famílies dels

alumnes.
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3.1. Coordinació entre els tutors/es

La coordinació es realitzarà mitjançant reunions setmanals de tots els tutors de 1r i 2n

d'ESO, i de 3r i 4t d'ESO respectivament. El responsable de la coordinació és el cap

d'estudis, comptant amb la col·laboració del DO. L'orientadora assistirà a les reunions.

Dues sessions a 1r i 2n d’ESO de l'horari lectiu del tutor la destinarà al

desenvolupament de l'acció tutorial, amb el grup-classe com individualment amb

l'alumne/a.

Una sessió a 3r i 4t d’ESO de l'horari lectiu del tutor la destinarà al desenvolupament

de l'acció tutorial, amb el grup-classe com  individualment amb l'alumne/a.

La feina de tutoria és una tasca compromesa que requereix atenció, dedicació i

coordinació per part de la figura del tutor/a. Des de l’equip directiu s’han de tenir

present aquestes característiques per oferir mesures de compensació als docents que

són designats tutors responsables d’un nivell educatiu, a criteri de la disponibilitat

horària del centre, prioritzant els tutors de 1r i 2n d’ESO.

El Departament d’Orientació, per facilitar el desenvolupament del pla d'acció tutorial

ha planificat una proposta de programació, amb el manteniment dels criteris de

flexibilitat i obertura als suggeriments i d’adaptabilitat a les necessitats de cada

grup-classe. En finalitzar el curs es farà necessària una avaluació objectiva, per part

del tutor/a i de l’alumnat, del grau de desenvolupament dels objectius proposats,

activitats, materials, coordinació, etc. amb l'objectiu de millorar la coordinació,

l’adequació de les propostes, els materials i activitats. Les reunions setmanals de

coordinació de tutors, cap d’estudis i DO facilitaran la comunicació i coordinació entre

els tutors d’un mateix nivell.

En coordinació amb la comissió d'activitats extraescolars, s'organitzaran activitats

complementàries a l'acció tutorial relacionades amb els continguts del PAT i amb

referència a la transversalitat curricular.
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3.2. Organització tutories i criteris d’assignació

1. Mantenir la composició del grup durant 1r i 2n d'ESO, amb les baixes (repetidors de

1r) i altes pertinents (repetidors de 2n i noves incorporacions) Sempre que el grup

hagi funcionat. L'objectiu és mantenir la cohesió del grup i conèixer la seva dinàmica.

L'experiència amb el grup possibilita la transmissió d'informació respecte al conjunt de

l'alumnat al nou equip educatiu.

2. Assignació de tutors/es: Es designa preferiblement a un docent amb el perfil

adequat a les especificitats i característiques de l’alumnat, que s’incorpora a una nova

etapa educativa (o bé forma part d’un programa: ALTER, PMAR, …).

En principi ha de ser un/a professor/a predisposat, coneixedor de les característiques

dels nivells i de l'alumnat, per facilitar la inclusió i el desenvolupament integral dels

alumnes.

3. Els tutors de 1r i 2n d'ESO comptaran en el seu horari (lectiu o complementari) una

compensació horària per poder realitzar un seguiment individualitzat dels alumnes i

les famílies.

4. Es prioritzarà que la tutoria del programa ALTER l'ostenti un docent amb estabilitat

al centre i amb habilitats per poder gestionar aquests alumnes.

El tutor/a dels alumnes ALTER comptarà amb una sessió setmanal per coordinar-se

amb els educadors externs, fer el seguiment de cada alumne al centre i coordinar les

àrees instrumentals amb els departaments corresponents.

Aquest curs escolar hem mantingut la figura del cotutor, establida el curs passat per

raons sanitàries, perquè vàrem observar que la seva labor havia estat molt positiva

per tota la comunitat educativa. Per tant, conservam la figura del cotutor/a a tots els

grups ordinaris, deixant de banda 4t A (només 15 alumnes ja que s’hi inclouen els

alumnes de PRAQ), els programes ALTER, PMAR, PRAQ i aula UEECO.

4. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ:

4.1. Amb el grup d’alumnes

El tutor/a coordinarà les tasques de tutoria en el seu grup d’alumnes i tendrà dues

sessions a la setmana, en el cas de 1r i 2n, i una sessió en els altres casos, per a

desenvolupar les activitats i propostes temàtiques que es detallen al següent punt
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(punt.5 del PAT).

4.2. Amb cada alumne (tractament individual)

El tutor/a disposarà d’una sessió setmanal en el seu horari per a dedicar a la

preparació d’activitats concretes cap a l’alumnat de forma individual. Així com d’una

sessió setmanal per a l’atenció a famílies, de l’alumnat.

4.3. Amb l’equip docent

El tutor/a coordinarà la tasca educativa de l’equip docent del grup. A tal finalitat, els

tutors/es vetllaran per mantenir la coherència de la programació i de la pràctica

docent amb el projecte curricular i la programació general anual del centre, mitjançant

les reunions que dugui a terme l’equip docent.

El tutor/a presidirà les reunions ordinàries de l’equip docent i les que, amb caràcter

extraordinari, calgui realitzar, com també estendre’n acta de cada una.

També seran els encarregats de coordinar el procés d’avaluació dels alumnes, i

organitzar i presidir les corresponents sessions d’avaluació del seu grup.

4.4. Amb el Departament d’Orientació

L’orientació educativa està lligada a l’acció tutorial ja que es concep com un procés

continu d’assessorament i de suport sobre els aspectes escolars, personals,

acadèmics, socioemocionals i professionals per al desenvolupament integral de

l’alumnat.

Segons normativa vigent una de les funcions que el Departament d'Orientació

realitza en relació al centre és el suport al PAT, facilitant o assessorant en relació a

programes de millora de la convivència i de la coeducació, mediació escolar,

millora de la intervenció social, gestió de conflictes, diversitat sexual i de gènere,

coeducació, etc. També en la prevenció de l’absentisme escolar. En programes

d’habilitats socials i altres, per a la prevenció de situacions de risc.

Aquest curs 2021/22, degut a la situació de la pandèmia per la COVID-19

seguirem prioritzant les actuacions i programes d’educació emocional així com la

planificació del seguiment i intervenció educativa amb l’alumnat vulnerable.
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4.5. Amb les famílies dels alumnes

El tutor/a contribuirà al manteniment de relacions fluides entre l’IES i la família, tant a

nivell de grup com a nivell individual, amb l’objectiu de millorar el procés educatiu de

l’alumnat.

Caldrà informar als pares/ mares i/o tutors legals de la normativa i organització del

centre.

També els tutors/es informaran, assessoraran i orientaran a les famílies de tots els

aspectes que afecten a l’educació dels seus fills/es.

5. ACTIVITATS A REALITZAR

Les activitats a desenvolupar dins el marc de l’acció tutorial, a més dels àmbits

d’intervenció també es poden agrupar en els blocs de continguts que es detallen a

continuació i que hem establert per a clarificar el desplegament de les activitats, així

com per a establir eixos d’actuació. Aquestes directrius generals són el suficientment

obertes per a adequar-se a les característiques i casuístiques individuals i grupals,

però alhora estan elaborades i temporalitzades per a què es pugui garantir

adequadament el desenvolupament del PAT.

 Bloc 1: Educació emocional: Tenint en compte les habilitats socials, la

cohesió de grup, els processos d’acollida, etc.

 Bloc 2: Suport als processos d’ensenyament-aprenentatge: treballar

diferents tècniques d'estudi per ajudar al màxim desenvolupament del potencial

de cada alumne i del sentit de la responsabilitat i de compromís amb el propi

progrés personal. Tenint present el foment de l'autonomia de l'alumne/a.

 

 Bloc 3: Temes transversals i educació en valors: en aquest apartat de

continguts podem referir-nos al treball de valors o als continguts transversals

del currículum recollits a l'article 13 del Decret 34/2015, a més d’altres

aspectes que contribuiran a atendre al desenvolupament intel·lectual, afectiu,

social i moral dels alumnes i ha de permetre tractar aquells aspectes que també

són part de la seva formació però que generalment estan fora de les

programacions específiques.

11



 Bloc 4: Orientació acadèmica i professional: (veure POAP) suport a

l'alumnat en la presa de decisions per triar l'opció que millor s'ajusti al seu

perfil professional i als seus interessos personals.

 

5.1. Activitats amb alumnes

5.1.1. Amb els grups d’alumnes

 Fer activitats d’acollida, presentació i inclusió de l'alumnat.

 Conèixer i incidir en la dinàmica del grup-classe, de cara a fomentar la inclusió i

la cohesió de grup.

 Organitzar l'elecció de delegats i la participació dels alumnes dins la classe i

l'institut.

 Realitzar un seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge per tal de

millorar els hàbits i tècniques d'estudi.

 Ajudar en la resolució de conflictes que puguin sorgir.

 Presidir les sessions d'avaluació i fer un seguiment dels acords.

 Participar en les activitats d'orientació acadèmica i professional.

 Propiciar el desenvolupament emocional dels alumnes per aconseguir el progrés

acadèmic i l'equilibri personal.

A continuació es detalla la proposta de temporalització dels blocs temàtics, segons el

nivell i el moment del curs, sempre tenint en compte l’adequació a les necessitats

detectades en el grup i/o individualment.

1r ESO

1r
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A:

-Elecció alumne/a Delegat
-Sociograma CESC
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2n
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A.
Bloc 3 temes transversals, valors.

3r
trimestre

Bloc 3 temes transversals, valors.
Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

2n ESO

1r
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A:

-Elecció alumne/a Delegat
-Sociograma CESC

Bloc 3 temes transversals, valors.

2n
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A.
Bloc 3 temes transversals, valors.

3r
trimestre

Bloc 2 suport al procés d’E-A.
Bloc 3 temes transversals, valors.
Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

3r ESO

1r
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A:

-Elecció alumne/a Delegat
Bloc 3 temes transversals, valors.

2n
trimestre

Bloc 1 educació emocional
Bloc 2 suport al procés d’E-A.
Bloc 3 temes transversals, valors.

3r
trimestre

Bloc 3 temes transversals, valors.
Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

4t ESO

1r
trimestre

Bloc 1 educació emocional

-Elecció alumne/a Delegat

Bloc 2 suport al procés d’E-A.
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Bloc 3 temes transversals, valors.
Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

2n
trimestre

Bloc 3 temes transversals, valors.
Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

3r
trimestre

Bloc 4 Orientació acadèmica i professional.

 

5.1.2. Individualment

 Recollida d'informació sobre els alumnes (Informe personal de l'alumne-a).

 Mantenir entrevistes individuals amb els alumnes per afavorir la seva formació

integral, facilitant l’autoconeixement, autoacceptació i actituds i valors que li

permetin comportar-se socialment amb maduresa, autocontrol i autonomia.

 Informar, assessorar i orientar als alumnes davant qualsevol opció que hagin de

prendre davant diferents possibilitats educatives o professionals, però afavorint

la seva capacitat de decisió.

 Afavorir la inclusió de l’alumne en el seu grup i en la vida escolar.

 Aplicar el protocol d’absentisme a l’alumnat que ho requereixi.

 Recollir les “amonestacions” dels alumnes que li facin arribar els professors i

seguir les indicacions establertes al centre.

 Fer un seguiment individual de l’alumne quan el tutor/a o l’equip docent ho

trobi convenient. Es podrà fer servir un full de seguiment individual. El tutor/a

haurà d’informar als pares i es podrà fer una retirada en cas que la família no el

supervisi.
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5.2. Activitats amb l’equip docent

5.2.1.Individualment:

 Rebre i trametre informació sobre alumnes o el grup en conjunt.

 Mediar per solucionar possibles conflictes.

5.2.2. Col·lectivament:

 Traspàs de dades entre tutors/es i quan es produeix un canvi de professorat

tutor d’un curs a l’altre.

 Coordinar l'equip educatiu del curs, mitjançant les reunions d’equips docents,

per tal de prendre acords entre tots els professors.

 Fer el seguiment d’aquests acords.

 Mantenir informat l’equip docent de les incidències del grup i el seguiment de

conflictes de convivència.

5.3. Activitats amb el Departament d’Orientació

- Consensuar les línies del Pla d’Acció Tutorial.

- Proposar activitats de tutoria que s’adaptin a les característiques del grup.

- Fer la demanda de col.laboració al departament per atendre problemàtiques

específiques del grup i/o individuals.

5.4. Activitats amb les famílies dels alumnes

5.4.1.Individualment:

 Entrevistes amb pares i/o mares dels alumnes, sigui a demanda d’ells mateixos,

del tutor/a o de l’alumne/a.

 Donar les informacions i orientacions pertinents en els aspectes que afecten a

l’educació dels seus fills.

5.4.2. Col·lectivament:

 Reunió inicial de primera presa de contacte amb els pares, on se’ls informarà

del funcionament i normes del centre.
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Altres reunions durant el curs a demanda dels tutors, pare o de la caporalia

d’estudis.

Difusió de la xerrada de Seràs UIB.

5.5. Activitats Pla d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP)

- Es desenvoluparan activitats a les sessions de tutoria grupals, de coneixement

del sistema educatiu i els possibles itineraris.

- Es treballarà des de diferents àmbits, però sobretot des del PAT, durant tota

l’ESO el procés de presa de decisions.

- S’informarà, abans de realitzar el procés de prematrícula, de les optatives des

de cada Departament Didàctic.

- S’elaboraran les pertinents mesures i plans per a l’alumnat repetidor.

- S’informarà a l’alumnat pertinent dels diferents programes als quals són o

poden ser candidats.

- Es realitzarà en reunió d’equip docent, el consell orientador adequat a les

característiques i desenvolupament de cada un de l’alumnat.

- Es recolliran els interessos i les inquietuds de l’alumnat en relació a les

qüestions acadèmiques i professionals i se’ls donarà resposta ,mitjançant

xerrades, reunions, informació impresa o visites a altres centres.

- Es planificaran activitats i tallers per a dur a terme els objectius del POAP.

- Es planificaran sortides i visites als centres educatius propers de la zona,

vivenciant l’oferta educativa per l'etapa  postobligatòria, després de l’ESO.

 

5.6. Activitats complementàries i extraescolars

El DO preveu la realització de les següents activitats :

* POAP:
- Taller de presa de decisions (IBjove) 4t ESO. 1r trimestre/inici del segon. Pendent

confirmació.

- Què hi ha després de l'ESO?: (Seràs UIB) 4t ESO. En el 2n trimestre. Pendent

confirmació.
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- Els meus fills acaben l'ESO, què poden fer?. (Seràs UIB) Per a pares i mares

d'alumnes de 3r i 4t ESO. Finals 2n trimestre/principi 3r trimestre, a concretar dates.

(AMIPA)

- Jornades d’Orientació IES Port d’Alcúdia (Departament d’Orientació) Tot l’alumnat.
11 i 12 d’abril.
- Prepara’t per fer feina: (IBjove), 4t ESO. 2n trimestre/principis del 3r (pendent de
confirmació).
- Visita i participació en jornades de portes obertes de diferents centres on

s'imparteixin cicles d'FP: 3r i 4t ESO. CEPA Borja Moll, CIFP Pau casesnoves, CIFP Joan

Taix i IES Alcúdia.

- Visita d’ex-alumnes del centre que cursin batxillerat, cicles o universitat per explicar

la seva experiència.

- Vina i xerram (UIB). 4t ESO. 2n trimestre (abril 2021, inscripció març 2021).

Xerrada telemàtica. Conèixer els graus de la UIB i despertar vocacions.

* EDUCACIÓ EMOCIONAL:

- Taller d’intel.ligència emocional I (IB jove). 1r i 2n ESO. 1r trimestre (pendent

confirmació)

- Taller d’intel·ligència emocional II (IBjove). 3r i 4t d’ESO. 1r trimestre (pendent

confirmació)

- Tallers d’habilitats socials (programa prevenció de conductes violentes en joves).

Creu Roja. 1r i 2n.

- Taller: Tenim cura de la salut mental (IB jove). 4t ESO. 2n trimestre. Pendent de

confirmació.

* EDUCACIÓ EN VALORS I TEMES TRANSVERSALS:

- Xerrada preventiva (normes sanitàries, assetjament, consum i tinença substàncies

estupefaents, assetjament a les xarxes). Policía tutor i guàrdia civil. 1r i 2n ESO.

(Proposta compartida amb Comissió de Convivència).

- Taller: Seguretat a Internet i Protecció de dades (IBjove). 1r i 2n ESO. 1r trimestre/

principis del segon (pendent confirmació).

- Taller:Ciberassetjament escolar (IBjove).1r ESO. 1r trimestre/principis del segon

(pendent confirmació).

- Taller: Identitat digital (IBjove). 2n i 3r ESO. 2n trimestre (pendent confirmació)

- Xerrada: Seguretat a internet. Policía nacional, 3r ESO. (Proposta compartida amb

Comissió de Salut).

- Taller: Notícies falses (IBjove) 3r ESO. 2n trimestre (pendent confirmació).
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- Taller de sensibilització vers la discapacitat. (PRODIS o altre entitat, pendent de

concretar) 1r ESO. 1r trimestre.

- Taller prevenció de l’abús sexual. RANA. 1r ESO. 2n trimestre. Pendent confirmació.

- Taller:Combatre els estereotips de gènere (seras UIB) 1r -2n- 3r ESO. 2n trimestre.

(Pendent confirmació).

- Taller: Els mites de l’amor romàntic (serasUIB) 4t ESO. 2n trimestre. Pendent

confirmació.

- Taller educació sexual. Educadora Serveis Socials. 3r ESO. 2n trimestre.

- Taller: L’art d’estimar (IB jove). 2n trimestre. 3r ESO. 2n trimestre. (Pendent

confirmació).

- Trencaclosques: Projecte Jove i educadores socials. 2n ESO. 2n Trimestre.

- Diversitat sexual. Ben amics. 2n ESO. 2n trimestre.Pendent confirmació.

Aula UEECO:

1r trimestre: - Acadèmia Rafel Nadal (Manacor)

2n trimestre: - El Ram (Palma)

3r trimestre: - Possible viatge a Menorca o Eivissa (pendent de confirmar)

- Hidropark / Aqualand/ Western Park / Marineland (pendent de confirmar)

6. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA

El seguiment del PLA i de les activitats proposades es realitzarà a les reunions
setmanals de tutors/es i les possibles millores es tindran en compte per a la
planificació o desenvolupament del PAT del curs següent.

L’avaluació del Pla es realitzarà anualment, en finalitzar el curs acadèmic, i tendrà en
compte els aspectes recollits en el seguiment.

7. ANNEXOS DOCUMENTALS

7.1. Relació de documents compartits en el DRIVE de tutoria:
- Full de seguiment.
- Formulari recollida d’informació.
- Full informatiu funcions delegat/da.
- Model acta elecció delegats/des.
- Guió reunió inicial famílies.
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- Model reunió tutor/a amb famílies.
- Unitat 0 tutoria.
- Activitats de dinàmiques de grup, de la unitat 0.
- Model seguiment
- Document comunicació casos d’absentisme.
- Model acta sessió d’avaluació.
- Model demanda al DO.
- Recursos didàctics per a la tutoria (propostes i vídeos).

7.2. Pla d’acollida curs 2021-22
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4.1. Alumnes amb Necessitats Específiques de Suport

Educatiu (NESE)

Per al curs 2021-2022 a l'IES Port d'Alcúdia els alumnes amb NEE (necessitats

educatives especials) i la resta d'alumnes amb NESE (necessitats específiques de

suport educatiu) es troben repartits en els diferents grups d'ESO i alguns d'ells

necessiten Adaptacions Curriculars Significatives en alguna de les àrees que

realitzen. A més, és convenient que rebin algun tipus de suport per part del

professorat ja sigui del propi Departament d'Orientació com d'altres departaments,

sempre i quan la disponibilitat ho permeti.

Quan un professor trobi que és necessari que un alumne tingui Adaptacions

Curriculars Significatives ha d'informar i coordinar-se amb el D.O. per valorar si són

necessàries. Si és així s'iniciarà el protocol pertinent. Si en algun cas fa falta algun

material adaptat podrà rebre l'assessorament i ajuda del DO per a dur a terme

l'elaboració, seguiment i avaluació de les ACS.

Els alumnes amb NESE que finalment necessitin ACS en alguna de les àrees seran

avaluats en funció dels criteris establerts en aquesta adaptació, encara que sempre

quedarà a la disposició de l'Equip Docent els seus criteris de promoció per al

següent curs. Els pares n'han de quedar, doncs, ben assabentats, correctament

informats i a més a més han de signar el document d’ACS.

Recordar que hi pot haver alumnes d'aquest grup que no necessitin adaptacions

curriculars significatives, però sí algun tipus de reforç educatiu o adaptació

curricular no significativa. Aquests alumnes seran avaluats segons els criteris

mínims establerts en les programacions didàctiques o curriculars que cada àrea hagi

establert a principi de curs.

La situació que vivim actualment fa que es puguin donar diferents nivells

d’alerta sanitària i per tant hem de preveure l’atenció a aquest alumnat, igual que a
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la resta, en cada un dels nivells.

El Pla de contingència del centre explica detalladament el funcionament en els

diferents nivells d’alerta.

4.1.1. Mesures ordinàries d'atenció a la diversitat

Durant el curs 2021-2022 l'IES Port d'Alcúdia ha decidit realitzar els agrupaments

d’alumnes d’una manera heterogènia, com fa habitualment.

A les àrees de llengua catalana, castellana i matemàtiques a 1r i 2n d’ESO hi haurà

dos professors dins la mateixa aula. Seran professors del mateix departament.

El departament de llengües estrangeres desdobla el grup classe en dos, així com

marca la llei. En alguns casos, per manca d’espai, hi ha dos professors dins l’aula.

A la matèria de biologia cada grup d’alumnes de tots els cursos té una de

desdoblament del propi departament didàctic al laboratori.

A la matèria de tecnologia cada grup d’alumnes de tots els cursos té una de

desdoblament del propi departament didàctic.

A 1r d’ESO a l’àrea de geografia i història, a una sessió hi ha dos professors del

departament dins l’aula. Una altra sessió entra una PT.

A 1r d’ESO a biologia hi ha una hora de suport per grup d’un membre del

departament d’orientació.

A 2n d’ESO a l’àrea de geografia i història, a una sessió hi entra una PT a fer suport.

4.2. Programa de Millora del Rendiment Acadèmic

Aquest curs 2021/22 continua el Programa de Millora del Rendiment Acadèmic

(PMAR) a 3r d'ESO.

El grup de 3r està format per 15 alumnes. La majoria d’ells prové de 2n ESO del

curs passat. La tutora i encarregada d'impartir l'àmbit científic matemàtic pertany al

departament de biologia, l’àmbit socio lingüístic pertany al departament de llengua

catalana. L’àmbit pràctic  el fan els departaments de plàstica i tecnologia.
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4.3. Programa de reforç de l’aprenentatge al 4t curs d’ESO

Aquest curs els alumnes de PRAQ només tendran les matèries desdoblades per

normativa (matemàtiques, llengua catalana, llengua anglesa i llengua espanyola) Els

cursos anteriors el centre, amb els seus propis recursos, desdoblava la matèria de

geografia i història degut a la dificultat que suposa aquesta àrea a la majoria

d’alumnes.

El grup de PRAQ està format per 14 alumnes. La majoria d’ells provenen del 3r

PMAR del curs passat.

La tutora del grup és la professora que pertany al departament de tecnologia.

4.4. Programa ALTER  (annex 4.3)

Un dels PT's del DO assumirà la tutoria i docència directa a l’àrea de matemàtiques,

i un altre PT impartirà les àrees de castellà i  català.

En el programa ALTER estan inscrits 5 alumnes que assisteixen al centre els dilluns

i els divendres per cursar les matèries instrumentals: Llengua Castellana (2h),

Llengua Catalana(2h) i Matemàtiques(2h).

Els dilluns, les dues primeres hores, treballen amb l'educadora social les àrees

transversals i les habilitats socials.

Les dues hores restants de permanència en el centre les fan amb els seus grups de

referència.

La resta de la setmana estan adscrits a empreses de la zona per seguir una

formació professional de base.

Com sempre els alumnes d’ALTER estan repartits entre els diferents grups de 2n

d’ESO per seguir amb els criteris d'heterogeneïtat a l’hora de fer agrupaments.
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4.5. Unitat educativa específica en centre ordinari (UEECO) (annex

4.4)

La UEECO de l'IES Port d'Alcúdia atén a 6 alumnes aquest curs.

En aquesta aula hi treballen 2 PTs, 1 AL, una ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu) i una

fisioterapèuta. La distribució horària dels PTs és de 14 i 6 hores, 6 hores d’AL i 2

sessions de fisioterapèuta.

L'ATE romandrà de 8 a 14’05 h amb els alumnes de l'aula UEECO.

L'horari lectiu de l'aula UEECO serà de 8,00 a 14,05 hores.

La UEECO està organitzada en tallers. Els tallers que s'han planificat són: cuina,

educació emocional, matemàtiques, lectoescriptura (inclou expressió oral), hort,

socials, naturals, hàbits i rutines, manualitats, música, jocs, salut i TAC (tots els

tallers estan preparats seguint les mesures de seguretat establertes a la normativa).

A més, també es realitzaran 4 hores impartides per professorat que no pertany al

departament d'orientació: 2 hores del departament de plàstica i 2 hores d'educació

física.

4.6. Taller de suport educatiu    (TSE)   (annex 4.5)

L'atenció a la diversitat del nostre alumnat ens du a cercar diferents recursos per tal

d’aconseguir el desenvolupament màxim de les seves capacitats i proporcionar una

educació de qualitat per a cada un d’ells. Aquesta qualitat implica incloure en

l’aprenentatge les competències clau per procurar la formació integral i holística de

la persona, la qual ens permet connectar amb la importància que té l’aprenentatge

emocional, la motivació i la connexió amb l'entorn. Aquesta formació integral,

liderada per la motivació, procurarà un augment de l'autoestima, un major grau

d’autonomia i una disposició per a l’aprenentatge acadèmic, que enriquirà els

alumnes.
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El centre destinarà 10 hores al TSE. Repartides entre un professor del departament

de geografia i història (5h) i  departament d’orientació (5 hores)

Les sessions que impartirà el membre del DO es destinaran a fomentar i potenciar

l’autoconeixement, l’autoconcepte i autoestima, l’autocontrol, la competència social,

l’educació emocional i l’orientació acadèmica i professional.

Les sessions que impartirà el membre del departament de socials tendran com a eix

la iniciació a l’electricitat.

Aquest curs els alumnes de TSE disposaran d’una aula pròpia on podran treballar

durant totes les sessions que facin dins el centre educatiu. Pensam que disposar

d’un espai propi fomentarà algunes competències socials positives.

4.7.Taller d’Enriquiment Curricular.

El Taller d’Enriquiment Curricular es va iniciar en el curs 2019/2020 pert part del

Departament de Tecnologia per un nivell de 2n ESO amb l’objectiu fonamental de

donar una resposta adequada a l'alumnat que, per les seves característiques

d’aprenentatge i perfil (personals, actitudinals…), requereix de reptes que

mantinguin la seva motivació i estimulin el seu procés de desenvolupament

acadèmic i cognitiu.

A la resta d'àrees tot i què no s'ha desenvolupat un projecte com a tal, sí que es

determinen mesures d'enriquiment i/o ampliació segons la detecció de necessitats

de l’alumnat i es reflecteixen en els plans individuals de l'alumnat amb alta capacitat

(que s’elaboren cada curs escolar i es revisen trimestralment, segons normativa

vigent).

En el curs actual, el Projecte d’Enriquiment Curricular té continuïtat en el nivell de

2n ESO.

En aquest programa s'entén per enriquiment curricular qualsevol

activitat/tasca/projecte tant dins el currículum de l’àrea de Tecnologia com fora d’ell

(interdisciplinar com extracurricular) que permeti una experiència més rica i variada

per a l’alumnat del programa mitjançant la recerca, la investigació, la interacció

directa amb el seu entorn i l’experiència pròpia, fomentant l’autoaprenentatge i,

com a eix regulador, la competència aprendre a aprendre.



PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

IES PORT D’ALCÚDIA

Objectius del programa.

-Atendre les necessitats i interessos de l’alumnat que presenta un perfil avançat /

expert.

-Enriquiment l’entorn d’aprenentatge curricular i extracurricular de forma

interdisciplinar.

-Fomentar l’autorregulació, l’autoaprenentatge, la curiositat, la motivació, el

pensament crític, la reflexió i la creativitat.

-Treballar l’esperit investigador i recerca.

-Fomentar el pensament computacional per a l’anàlisi de situacions-problema,

proposta, anàlisi i selecció de solucions.

-Adquirir la competència aprendre a aprendre de forma específica i com a eix

vertebrador en l’adquisició de les habilitats de la resta de competències clau i

continguts.

Metodologia.

● L’alumnat del programa pertany al grup classe ordinari.

● Aquest alumnat té assignats dos classrooms: un corresponent a l’àrea de

Tecnologia i un classroom específic de TEC. Ambdós estan gestionats pel

professorat del departament.

● Es combinen ambdós classroom amb l’assignació de tasques, fent-se de

forma específica per aquest alumnat. És a dir, el professorat assigna tasques

de forma que manté un control en relació a la quantitat de tasca encomanada

per tal de garantir que sigui equitativa a tot l’alumnat.

● L’alumnat adopta un paper actiu en el procés d’aprenentatge.

● Es treballa per projectes i es fa ús de les eines digitals.

● Es realitzen tutories específiques durant els esplais per a l’alumnat de TEC

● En el marc del projecte ACC, els alumnes es distribueixen en equips de tres

membres conduïts per un professor del departament de Tecnologia (driver).

Això permet un treball en equip internivell.
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El desenvolupament de les tasques i activitats, segons els diferents escenaris

possibles derivats de la pandèmia de COVID-19, és el mateix que es reflecteix a la

programació del Departament de Tecnologia.

4.8. Pla d’acolliment per facilitar la integració dels alumnes que

s’incorporin al centre.

4.8.1 Procedents d’educació primària (inici de curs)

D’un centre adscrit:

- Visita de l’alumnat dels CEIP adscrits durant el mes de maig.

En aquesta visita alguns dels nostres alumnes els mostren les nostres instal·lacions i

els expliquen com funciona l’institut.

La directora i cap d’estudis els fan una petita xerrada sobre el què trobaran en

començar aquesta nova etapa educativa.

- Reunions amb els centres d’infantil i primària per traspàs d’informació (principi

juny):

● Tutors EP - cap d’estudis EP - cap d’estudis ESO - departament d’orientació

● Primària (EOEP/ OE -PT - AL- PTSC) secundària (OE - cap DO - cap d’estudis)

- Informació a la web del centre sobre matrícules, materials, calendari escolar, ...

- Reunió amb els pares abans de començar el curs:

● Pautes sobre la transició d’etapa.

● Organització i normes bàsiques de convivència del centre.

● Pautes bàsiques per dur un bon seguiment dels fills a l’etapa (autonomia,

responsabilitat, organització del temps, …)

● Importància de l’ús del correu corporatiu i Gestib.

● Visita a les instal·lacions del centre.

- Jornada d’acollida el primer dia del curs escolar:

● Presentació del tutor/a
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● Presentació del grup (activitats/ jocs d’acollida)

● Agenda escola i normes del centre

● Horaris, matèries i professorat

● Visita ales instal.lacions

● Presentació d’orientadora i equip directiu.

- Reunió amb pares conjunta amb l’equip directiu, orientadora i tutors de primer:

● Presentació

● Informació general sobre el curs: currículum, atenció a la diversitat,

programes que es fan al centre, …

● Entrega de les adreces de correu corporatiu de famílies i explicació del

funcionament.

● Primer contacte dels tutors i famílies explicant l'organització de la tutoria.

D’un centre no adscrit:

- Un cop formalitzada la matrícula des de la secretaria del centre es demana el

trasllat de l’expedient educatiu.

- Reunió amb orientadora o cap d’estudis per donar tenir una primera presa de

contacte i traspàs d’informació.

- Informació a la web del centre sobre matrícules, materials, calendari escolar, ...

- Reunió amb els pares abans de començar el curs:

● Pautes sobre la transició d’etapa.

● Organització i normes bàsiques de convivència del centre.

● Pautes bàsiques per dur un bon seguiment dels fills a l’etapa (autonomia,

responsabilitat, organització del temps, …)

● Importància de l’ús del correu corporatiu i Gestib.

● Visita a les instal·lacions del centre.

- Jornada d’acollida el primer dia del curs escolar:

● Presentació del tutor/a

● Presentació del grup (activitats/ jocs d’acollida)

● Agenda escola i normes del centre

● Horaris, matèries i professorat

● Visita a les instal.lacions
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● Presentació d’orientadora i equip directiu.

- Reunió amb pares conjunta amb l’equip directiu, orientadora i tutors de primer:

● Presentació

● Informació general sobre el curs: currículum, atenció a la diversitat,

programes que es fan al centre, …

● Entrega de les adreces de correu corporatiu de famílies i explicació del

funcionament.

● Primer contacte dels tutors i famílies explicant l'organització de la tutoria.

4.8.2 Procedents d’altres centres de secundària (inici de curs)

- Un cop formalitzada la matrícula des de la secretaria del centre es demana el

trasllat de l’expedient educatiu.

- Reunió amb orientadora o cap d’estudis per tenir una primera presa de contacte i

traspàs d’informació rellevant.

- S’informa a les famílies de l'existència de la plana web del centre i del que hi

poden consultar.

- Reunió amb els pares abans de començar el curs:

● Pautes sobre la transició d’etapa.

● Organització i normes bàsiques de convivència del centre.

● Pautes bàsiques per dur un bon seguiment dels fills a l’etapa (autonomia,

responsabilitat, organització del temps, …)

● Importància de l’ús del correu corporatiu i Gestib.

● Visita a les instal·lacions del centre.

- Jornada d’acollida el primer dia del curs escolar:

● Presentació del tutor/a

● Presentació del grup (activitats/ jocs d’acollida)

● Agenda escola i normes del centre

● Horaris, matèries i professorat

● Visita a les instal.lacions

● Presentació d’orientadora i equip directiu.

- Reunió amb pares conjunta amb l’equip directiu, orientadora i tutors de primer:

● Presentació
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● Informació general sobre el curs: currículum, atenció a la diversitat,

programes que es fan al centre, …

● Entrega de les adreces de correu corporatiu de famílies i explicació del

funcionament.

● Primer contacte dels tutors i famílies explicant l'organització de la tutoria.

4.8.3 Procedents d’altres centres un cop començat el curs

escolar.

En el cas que els alumnes venguin d’un país estranger o que no parlin la llengua

catalana s’aplica l’acollida de PALIC.

- Un cop formalitzada la matrícula des de la secretaria del centre es demana el

trasllat de l’expedient educatiu.

- Reunió dels pares amb orientadora o cap d’estudis per tenir una primera presa de

contacte i traspàs d’informació rellevant.

- S’informa a les famílies de l'existència de la plana web del centre i del que hi

poden consultar.

- Es facilita a les famílies l’adreça corporativa del centre així com la seva clau

d’accés al Gestib. Se les explica que són les vies de comunicació oficial.

- S’informa al família de l’acollida que es farà al seu fill o filla el dia que s’incorpori.

- El dia que el nou alumne/a s’incorpora al centre es presenta a consergeria i la cap

d’estudis o l’orientadora li fa la primera part del procés d’acollida: entrega dels seu

horari de classe, agenda escolar, usuari del correu corporatiu, dispositiu digital en

préstec (fins que arribi el seu), breu explicació del funcionament del centre, visita a

les instal.lacions, i presentació al seu grup classe.

- El grup d’alumnes on s’incorpora ja ha estat assabentat sobre la incorporació d’un

nou company/a per part del tutor/a.

- Assignació d’un company/a tutor per facilitar l’adaptació.

- Entrevista individual amb el seu tutor/a durant la primera setmana per valorar la

integració al grup i l’estat emocional del nou alumne/a.
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4.8.4 Procedents d’altres països (PALIC) (annex 4.6)

El pla d’acollida lingüístic i cultural, PALIC,  engloba la part d’acollida al centre

d’aquest alumnat durant els primers mesos.

En aquest document es detallen els responsables, destinataris, durada, objectius,

organització del currículum, avaluació...en definitiva, tots els elements que precisa

el pla del procés d’acollida de l’alumnat nouvingut procedent d’altres països.

La quantitat d’informació i l’adequada organització de la mateixa fan que el

presentem com a annex al PAD.
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1. PERFIL ALUMNAT ALTER.

El programa ALTER va dirigit a alumnes matriculats a l’etapa d’educació
secundària obligatòria als centres escolars de les illes balears amb edats de
14 a 16 anys, als quals s’aconsella fer una part de l’horari lectiu en entorns
laborals o en programes socioformatius externs al centre educatiu.

El perfil dels alumnes d’ALTER és:
- Usuari de serveis socials.
- Alumne/a amb protocol d’absentisme escolar.
- Presenta desajustaments de conducta greu, fora i/o dins de l’escola.
- Problemàtica familiar.
- Problemes amb el grup d’iguals.
- Rebuig al centre escolar.
- Interès per una formació pràctica i funcional.

A més a més aquests alumnes han de ser:
- Alumnes que han repetit algun curs d’ESO i tenen 14, 15 anys i de manera
excepcional 16.

Aquest curs tenim 5 alumnes d’ALTER, dos d’ells repeteixen el programa i
tres el comencen per primera vegada. Els grups de referència són:
- 2n A
- 2n B
- 2n C
- 2n D

2. RECURSOS HUMANS.

Els alumnes d’ALTER estan matriculats al IES i tenen un grup ordinari de
referència, però el seu tutor/a del programa és un dels membres del D.O.,
en aquest cas un dels P.T’s que els dedica 4 hores lectives setmanals per
realitzar 1 hora de Tutoria i 3 de Matemàtiques, a més un altre dels P.T.’s
també els dedica 4 hores setmanals per fer 2 hores de Llengua Catalana i 2
hores de Llengua Castellana.
A més l'educadora social de l'Ajuntament vendrà 2 hores setmanals a l'IES
per fer-los Habilitats Socials i Temes Transversals.
Les dues hores restants que els alumnes venen a l'IES fins a completar
l'horari lectiu estaran amb el seu grup de referència amb un material
preparat perquè continuïn treballant els continguts vists amb els seus
professors.

3. HORARI  LECTIU.

L'organització de l´horari dels alumnes d’ALTER serà el següent:
- Dilluns: de 8,00 a 14,05 estaran a l’IES. De les 8,00 a les 9,50 estaran
amb l’educadora social i  realitzaran 1h. de Habilitats Socials i 1h. de Temes
Transversals. I de les 9,50 a 14,05 estaran amb els P.T.’s i realitzaran 1h.
de Català, 1h. de Castellà i 2h. de Matemàtiques.
- Dimarts, Dimecres i Dijous: de 8,00 a 14,00 aniran a les respectives
empreses amb els respectius horaris acordats amb l’empresa.



- I Divendres: de 8,00 a 14,05 estaran a l’IES. De les 8,00 a les 9,50
estaran amb el seu grup de referència i de 9,50 a 14,05 estaran amb els
P.T.’s i realitzaran 1h. de Català, 1h. de Castellà, 1h. de Matemàtiques i  1h.
de Tutoria.

4. PROGRAMACIÓ CURS 21-22.

La programació prevista per aquest curs 21-22 és la següent:

LLENGUA CATALANA

OBJECTIUS CONTINGUTS ESTÀNDARDS
D’AVALUACIÓ

CRITERIS DE
QUALIFICACIÓ

1. Distingir les
característiques
principals del text
expositiu i
argumentatiu.
2. Distingir i
classificar
categories
gramaticals.
3. Accentuar
correctament
aplicant les
normes bàsiques.
4. Accentuar
paraules amb
accent diacrític.

1. La carta i el
debat.
2. Categories
gramaticals:
nom, adjectiu,
verb, adverbi,
determinant,
preposició i
conjunció
3. Normes
d'accentuació
4. Accent
diacrític.

- Comprendre
interpretar i
valorar els
diferents tipus de
texts vists al llarg
del curs.

- Comprendre
informacions
diverses
adequades al curs
escolar a nivell
oral, en català.
(Escoltar)

- Expressar
informacions
diverses
adequades al curs
escolar a nivell
oral, en català.
(Parlar)

- Comprendre
informacions
diverses
adequades al curs
escolar a nivell
escrit, en català.
(Llegir)

- Expressar
informacions
diverses
adequades al curs
escolar a nivell
escrit, en català.
(Escriure)

- La qualificació
d’aquesta matèria
es farà fent la
mitjana de les
tres avaluacions,
ja que en cada
trimestre es
treballen
objectius i
continguts
diferents.

- Per avaluar
cada trimestre es
tindran en
compte: proves o
exàmens (50%),
feina a casa i a
classe (30%),
Assistència i
puntualitat
(10%), Actitud i
comportament
(10%).

- La qualificació
final serà la mitja
de cada
trimestre, però
per poder fer la
mitja s’ha de
tenir un mínim
d’un 3 en cada un
dels trimestres.

5. Distingir les
característiques
principals del text
instructiu i
normatiu.
6. Reconèixer la
frase i l’oració.
Dins l’oració
reconèixer els
sintagmes.
7. Reconèixer els
diftongs, hiats i
triftongs.
8. Utilitzar
correctament les
normes
ortogràfiques de
diferents grups
consonàntics.

5. La recepta i les
normes.
. Frase i Oració.
Sintagma
Nominal i
Sintagma Verbal.
7. Diftongs
(diftong creixent i
diftong
decreixent), Hiats
i Triftongs.
8. H, B/V,
M/N/MM/NN,
S/SS/Ç/C/Z, ...

9. Distingir les 9. La notícia i la



característiques
principals del text
informatiu i
descriptiu.
10. Reconèixer
les
característiques
de la instància i
l’entrevista de
feina.
11. Utilitzar
correctament les
normes
ortogràfiques dels
signes de
puntuació.
12. Aprendre a
utilitzar les eines
digitals (tauleta,
chromebook,
ordinador) i les
seves aplicacions
més bàsiques
(usuaris i
contrasenyes,
correu electrònic,
editors de texts).

descripció
objectiva.
10. La Instància i
la entrevista de
feina
11. El punt, la
coma, signes
d’interrogació i
d’exclamació.
12. Internet:
usuaris i
contrasenyes, ús
del correu
electrònic, ús
d’editor de texts

- Adquirir i
utilitzar un lèxic i
un vocabulari
adequat a la seva
edat i al contingut
del curs.

- Identificar i
elaborar textos,
orals i escrits,
respectant les
propietats del
text.

- Identificar i
elaborar textos,
orals i escrits,
respectant les
categories
gramaticals
estudiades.

- Identificar i
elaborar textos,
orals i escrits,
respectant la
sintaxis
estudiada.

- Identificar i
elaborar textos,
orals i escrits,
respectant les
normes
ortogràfiques
estudiades.

- Tenir un hàbit
de treball
constant durant
el curs, tant a
l’aula com a casa.

- Tenir actitud
respetuosa
envers la llengua
i esforçar-se per
dominar-la tant
oralment com per
escrit.

- Les proves, els
exàmens, el
quadern i la resta
de tasques han
d’estar puntuades
amb un mínim de
3 per poder fer
mitja en el
trimestre. Les
que siguin
inferiors a 3
s’hauran de
repetir o bé
comptaran com
un 0 per fer la
mitja.

- A final de curs
hi haurà una
prova final per
poder recuperar
tot el curs en cas
de que la mitja
no surti
aprovada. Si
s’aprova aquesta
prova, la nota
màxima de la
matèria serà d’un
6. No hi haurà
recuperacions de
trimestres
suspesos.

- En les proves,
exàmens o
treballs es
descomptaran
punts per falta.
0,1 punt per falta
i com a màxim un
punt de la nota
final.

- És



- Tenir actitud
positiva i
participativa en
les diferents
activitats que es
duguin a terme.

- Utilitzar el
català a classe
amb els
companys/es i el
professor/a amb
un mínim de
correcció i
fluïdesa.

- Fer un bon ús
de les noves
tecnologies i
saber-les emprar
per millorar
aspectes
curriculars com
presentacions,
evitar faltes
d’ortografia, etc.

- Respectar
l’assistència i
puntualitat a
classe.

indispensable, per
superar
l’assignatura, la
utilització en tot
moment, ja sigui
oralment o per
escrit, de la
llengua catalana.

LLENGUA CASTELLANA

OBJECTIUS CONTINGUTS ESTÀNDARDS
D’AVALUACIÓ

CRITERIS DE
QUALIFICACIÓ

1. Distingir les
característiques
principals del text
expositiu i
argumentatiu.
2. Distingir i
classificar
categories
gramaticals.
3. Accentuar
correctament
aplicant les

1. El email i les
llegendes
urbanes.
2. Categories
gramaticals:
nom, adjectiu,
verb, adverbi,
determinant,
preposició i
conjunció
3. Normes
d'accentuació

- Comprendre
interpretar i
valorar els
diferents tipus de
texts vists al llarg
del curs.

- Comprendre
informacions
diverses
adequades al curs
escolar a nivell

-La qualificació
d’aquesta matèria
es farà fent la
mitjana de les
tres avaluacions,
ja que en cada
trimestre es
treballen
objectius i
continguts
diferents.



normes bàsiques.
4. Accentuar
paraules amb
accent diacrític.

4. Accent
diacrític.

oral, en castellà.
(Escoltar)

- Expressar
informacions
diverses
adequades al curs
escolar a nivell
oral, en castellà.
(Parlar)

- Comprendre
informacions
diverses
adequades al curs
escolar a nivell
escrit, en
castellà. (Llegir)

- Expressar
informacions
diverses
adequades al curs
escolar a nivell
escrit, en
castellà.
(Escriure)

- Adquirir i
utilitzar un lèxic i
un vocabulari
adequat a la seva
edat i al contingut
del curs.

- Identificar i
elaborar textos,
orals i escrits,
respectant les
propietats del
text.

- Identificar i
elaborar textos,
orals i escrits,
respectant les
categories
gramaticals
estudiades.

- Identificar i

- Per avaluar
cada trimestre es
tindran en
compte: proves o
exàmens (50%),
feina a casa i a
classe (30%),
Assistència i
puntualitat
(10%), Actitud i
comportament
(10%).

- La qualificació
final serà la mitja
de cada
trimestre, però
per poder fer la
mitja s’ha de
tenir un mínim
d’un 3 en cada un
dels trimestres.

- Les proves, els
exàmens, el
quadern i la resta
de tasques han
d’estar puntuades
amb un mínim de
3 per poder fer
mitja en el
trimestre. Les
que siguin
inferiors a 3
s’hauran de
repetir o bé
comptaran com
un 0 per fer la
mitja.

- A final de curs
hi haurà una
prova final per
poder recuperar

5. Distingir les
característiques
principals del text
instructiu i
normatiu.
6. Reconèixer la
frase i l’oració.
Dins l’oració
reconèixer els
sintagmes.
7. Reconèixer els
diftongs, hiats i
triftongs.
8. Utilitzar
correctament les
normes
ortogràfiques de
diferents grups
consonàntics.

5. Les
instruccions i les
lleis.
6. Frase i Oració.
Sintagma
Nominal i
Sintagma Verbal.
7. Diftongs, Hiats
i Triftongs.
8. H, B/V,
M/N/MM/NN,
G/J/GU/GÜ,
C/QU/QÜ, ...

9. Distingir les
característiques
principals del text
informatiu i
descriptiu.
10. Reconèixer
les
característiques
del currículum
vitae i la carta de
presentació.
11. Utilitzar
correctament les
normes
ortogràfiques dels
signes de
puntuació.
12. Aprendre a
utilitzar les eines
digitals (tauleta,
chromebook,
ordinador) i bon
ús d’internet i
xarxes socials
(perills,
normativa, ...)

9. El reportatge i
la descripció
subjectiva.
10. Currículum
Vitae i Carta de
presentació
11. El punt, la
coma, signes
d’interrogació i
d’exclamació.
12. Internet:
perills i
normativa.
Xarxes Socials:
perills i normativa



elaborar textos,
orals i escrits,
respectant la
sintaxis
estudiada.

- Identificar i
elaborar textos,
orals i escrits,
respectant les
normes
ortogràfiques
estudiades.

- Tenir un hàbit
de treball
constant durant
el curs, tant a
l’aula com a casa.

- Tenir actitud
respetuosa
envers la llengua
i esforçar-se per
dominar-la tant
oralment com per
escrit.

- Tenir actitud
positiva i
participativa en
les diferents
activitats que es
duguin a terme.

- Utilitzar el
castellà a classe
amb els
companys/es i el
professor/a amb
un mínim de
correcció i
fluïdesa.

- Fer un bon ús
de les noves
tecnologies i
saber-les emprar
per millorar
aspectes
curriculars com

tot el curs en cas
de que la mitja
no surti
aprovada. Si
s’aprova aquesta
prova, la nota
màxima de la
matèria serà d’un
6. No hi haurà
recuperacions de
trimestres
suspesos.

- En les proves,
exàmens o
treballs es
descomptaran
punts per falta.
0,1 punt per falta
i com a màxim un
punt de la nota
final.

- És
indispensable, per
superar
l’assignatura, la
utilització en tot
moment, ja sigui
oralment o per
escrit, de la
llengua
castellana.



presentacions,
evitar faltes
d’ortografia, etc.

- Respectar
l’assistència i
puntualitat a
classe.

MATEMÀTIQUES

OBJECTIUS CONTINGUTS ESTÀNDARDS
D’AVALUACIÓ

CRITERIS DE
QUALIFICACIÓ

1. Operar amb
nombres enters i
decimals.
2. Plantejar
regles de tres
simples: directes
i inverses.
3. Utilitzar
percentatges.
4. Aplicar els
conceptes
anteriors per
resoldre
problemes
senzills.
5. Utilitzar de
manera adequada
els diferents
mitjans
tecnològics
(calculadores,
ordinadors i
d’altres) tant per
a fer càlculs com
per a buscar,
tractar i
representar
informacions
d’índole diversa i
també com a
ajuda en
l’aprenentatge.

1.
Proporcionalitat
Simple: directa e
inversa.
Percentatges

- Saber operar
amb nombres
enters i decimals.

- Resoldre
problemes
senzills utilitzant
les regles de 3
simples directes e
inverses.

- Identificar
figures planes i
cossos
geomètrics.

- Resoldre
perímetres, àrees
i volums de les
diferents figures i
els diferents
cossos
geomètrics.

- Interpretar i
realitzar taules de
freqüències.

- Interpretar i
realitzar
representacions
gràfiques.

- Interpretar i
realitzar
operacions

- La qualificació
d’aquesta matèria
es farà fent la
mitjana de les
tres avaluacions,
ja que en cada
trimestre es
treballen
objectius i
continguts
diferents.

- Per avaluar
cada trimestre es
tindran en
compte: proves o
exàmens (50%),
feina a casa i a
classe (30%),
Assistència i
puntualitat
(10%), Actitud i
comportament
(10%).

- La qualificació
final serà la mitja
de cada
trimestre, però
per poder fer la
mitja s’ha de
tenir un mínim
d’un 3 en cada un

6. Reconèixer
noms i dibuixos
de figures planes
7. Saber cercar

2. Figures planes:
dibuixos, noms,
perímetres i
àrees.



els perímetres i
les àrees de les
diferents figures
planes.
8. Reconèixer
noms i dibuixos
de cossos
geomètrics.
9. Saber cercar
àrees i volums
dels diferents
cossos
geomètrics.
10. Utilitzar de
manera adequada
els diferents
mitjans
tecnològics
(calculadores,
ordinadors i
d’altres) tant per
a fer càlculs com
per a buscar,
tractar i
representar
informacions
d’índole diversa i
també com a
ajuda en
l’aprenentatge.

3. Cossos
geomètrics: àrees
i volums.

estadístiques
bàsiques.

- Fer un bon ús
de les noves
tecnologies i
saber-les emprar
per millorar
aspectes
curriculars com
resoldre
operacions o fins i
tot petits
problemes,
realitzar
representacions
gràfiques,  etc.

- Respectar
l’assistència i
puntualitat a
classe.

dels trimestres.

- Les proves, els
exàmens, el
quadern i la resta
de tasques han
d’estar puntuades
amb un mínim de
3 per poder fer
mitja en el
trimestre. Les
que siguin
inferiors a 3
s’hauran de
repetir o bé
comptaran com
un 0 per fer la
mitja.

- A final de curs
hi haurà una
prova final per
poder recuperar
tot el curs en cas
de que la mitja
no surti
aprovada. Si
s’aprova aquesta
prova, la nota
màxima de la
matèria serà d’un
6. No hi haurà
recuperacions de
trimestres
suspesos.

- En les proves o
exàmens es
podrà fer ús de
calculadora, però
en cap cas es
podrà utilitzar:
mòbil, tauleta,
chromebook o
ordinador.

11. Reconèixer,
interpretar i
realitzar taules de
freqüències.
12. Reconèixer,
interpretar i
realitzar
representacions
gràfiques
diverses.
13. Reconèixer,
interpretar i
realitzar
operacions
estadístiques
bàsiques.
14. Utilitzar de
manera adequada
els diferents
mitjans
tecnològics

4. Estadística:
taula de
freqüències,
gràfics de barres i
de sectors, mitja
aritmètica,
mediana i moda



(calculadores,
ordinadors i
d’altres) tant per
a fer càlculs com
per a buscar,
tractar i
representar
informacions
d’índole diversa i
també com a
ajuda en
l’aprenentatge.

- Criteris d’avaluació i recuperació
Recordar també que el fet d’estar al programa ALTER implica veure els
mínims de de 2n d’ESO de cada una de les tres matèries. Si algun dels
alumnes del programa no arriba a aquests mínims se li podran fer les
adaptacions curriculars significatives i no significatives quan sigui necessari.
Si els alumnes arriben a veure els mínims de 2n d’ESO sense necessitat de
tenir adaptacions curriculars significatives podran recuperar matèries
pendents de cursos anteriors (sempre que siguin matèries amb la “mateixa”
nomenclatura), seguint els criteris de recuperació de cada matèria del seu
grup ordinari de referència.
Els criteris per avaluar cada una de les matèries seran per a cada trimestre
seran els següents:

- Exàmens: 50% de la nota
- Treballs i feines a casa: 15% de la nota
- Feines de classe: 15% de la nota
- Assistència i puntualitat: 10% de la nota
- Actitud i respecte de les normes del centre: 10% de la nota.

Els criteris per avaluar cada matèria a final de curs:
- La nota final de les tres matèries: Matemàtiques, Llengua Catalana i

Llengua Castellana es farà fent la mitjana de les tres avaluacions, ja
que en cada trimestre es treballen objectius i continguts diferents.

- Recordar també que segons la nova normativa no hi haurà exàmens
extraordinaris per setembre per tant la recuperació d’alguna
d’aquestes matèries es tindrà en compte per final de curs.

5. RECURSOS  MATERIALS.

Els alumnes han de dur sempre material de seguretat propi: mascaretes
homologades (2 mínim), gel hidroalcohòlic, mocadors de paper i bossa de
plàstic per tirar el fems.

Els alumnes han de dur sempre l’agenda i dos bolígrafs per a poder
treballar, a més el tutor els proporcionarà un dossier amb el material que
els permeti treballar els continguts que s’han proposat en l’apartat de la
Programació del curs.



Si disposen de dispositiu electrònic propi (chromebook o tauleta) l’hauran
de dur.

Recordar també que per mesures de seguretat aquest curs està prohibit
compartir cap tipus de material.

6. RECURSOS EXTERNS AL CENTRE.

El programa d’ALTER va sempre lligat a un conveni entre la Conselleria
d’Educació i Universitat i els següents agents externs:
- Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
- Direcció General de Menors i Família.
- Govern de les Illes Balears.

Així al llarg del curs el centre està amb contacte constant amb l’educadora
social de l’Ajuntament d’Alcúdia per tal de fer un seguiment de tots els
alumnes d’ALTER ja sigui a l’empresa, a l’ajuntament com també a l’IES.
Controlam assistència i puntualitat, compromís i actitud de l’alumne/a, feina
realitzada, etc.
Després també estem en contacte amb la persona encarregada de la
Direcció General de Menors i Família per tal de dur un control del programa
així com també de l’avaluació i obtenció del diploma que se’ls dóna als
alumnes amb avaluació positiva del programa.

7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS.

Al llarg del curs està previst realitzar alguns sortides i activitats
extraescolars conjuntament amb els altres alumnes d’ALTER de l’altre
institut o amb altres alumnes del nostre centre del programa de TSE.
Algunes d’elles enfocades a les possibles sortides acadèmiques que puguin
tenir en acabar aquest programa. D’altres són més de caràcter lúdic per
treballar els temes d’habilitats socials, normes de comportament, etc.

8. COMPROMÍS FAMÍLIA I ALUMNE.

Es fa signar un full de compromís a les famílies i a l’alumne on explica tots
els requisits del programa, l’horari, la programació del curs, les adaptacions
pertinents si es fan, el compromís de puntualitat i assistència (amb
l’educadora com amb el tutor/a i també a les empreses) i també aspectes
comportamentals.
Aquest compromís condiciona l’obtenció o no obtenció del diploma que
obtenen els alumnes d’ALTER a final de curs si han complit tots els requisits
que se’ls demana.



IES PORT D’ALCÚDIA

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DEL TALLER DE SUPORT EDUCATIU
curs 2021/2022

Competència general del curs

Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions, en el muntatge i
manteniment d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en
edificis per a diversos usos i instal·lacions, aplicant les tècniques i els
procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en
condicions de seguretat.

Durada:  72 hores

Capacitats i criteris d’avaluació

1: Identificar els elements que configuren les instal·lacions elèctriques
d'edificis, relacionant-los amb la seva funció en la instal·lació i descrivint les
seves característiques.

1.2 En una instal·lació elèctrica de baixa tensió o en el magatzem:
- Identificar els canals i tubs segons el seu ús en la instal·lació (encastat, de
superfície, entre d’altres) descrivint les seves característiques.
- Identificar els suports i accessoris de fixació per a cada tipus de canal o tub.
- Identificar les caixes i registres segons el seu ús en la instal·lació.
- Identificar els diferents tipus de conductors descrivint les seves
característiques principals (secció, aïllament, agrupament, color, entre
d’altres) i aplicació en les instal·lacions elèctriques.
- Identificar els mecanismes (interruptors, commutadors, preses de corrent,
entre d’altres) segons la seva funció i forma de col·locació (encastat o de
superfície).
- Identificar les lluminàries i accessoris segons el tipus (fluorescent, halogen,
entre d’altres) i espai habitual on han a ser col·locades.

2: Muntar canalitzacions, suports i caixes en una instal·lació elèctrica de baixa
tensió en un edifici, sota normes de seguretat personal i dels materials
utilitzats.



2.2 Descriure les tècniques i els elements emprats en la unió de tubs
corrugats i canalitzacions.
2.3 Descriure les diferents tècniques de subjecció de tubs i canalitzacions
(mitjançant cargols, abraçadores, grapes).
-Aplicar les normes de seguretat.

3: Estendre el cablejat per al muntatge de la instal·lació elèctrica d'un edifici,
sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.
3.1 Descriure els diferents tipus de conductors segons la seva aplicació en la
instal·lació (cables d’un sol fil, cables de molts de fils, mànegues, barres,
entre d’altres).
3.2 Enumerar els tipus de guies passafils més habituals, indicant la forma
òptima de subjectar els cables a la guia.
3.3 En l'estesa de cables a través de tub, convenientment caracteritzat,
realitzar les següents operacions:
- Identificar el tub i els seus extrems.
- Introduir la guia passafils adequada (niló, metàl·lica, entre d’altres) en el tub.
- Subjectar adequadament el cable a la guia passafils de forma escalonada.
- Estirar la guia passafils evitant que el cable s’amolli o s’espatlli, fins a
recuperar el cable en l'altre extrem del tub.
- Tallar el cable deixant un bocí sobrant (coca) a cada extrem.
- Etiquetar el cable seguint el procediment establert.
- Aplicar les normes de seguretat.

4: Muntar els mecanismes i elements de les instal·lacions elèctriques en un
edifici sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.
4.1 Descriure els mecanismes i elements (interruptors, commutadors, entre
d’altres) utilitzats en les instal·lacions elèctriques en edificis.
4.2 En un muntatge dels mecanismes i elements d'una instal·lació elèctrica
d'un edifici:
- Encaixar els elements que constin de diverses peces.
- Identificar el cablejat en funció dels seus colors o etiquetes.
- Col·locar i fixar els aparells o mecanismes en el seu lloc d'ubicació.
- Connectar els cables amb els mecanismes i aparells elèctrics assegurant un
bon contacte elèctric i la correspondència entre el cable i el terminal de
l'aparell o mecanisme.
- Col·locar els embellidors o les tapes si és necessari.
- Aplicar les normes de seguretat.

5. Descriure les avaries tipus en instal·lacions elèctriques en edificis.

5.1 En una instal·lació elèctrica d'un edifici, amb elements reals, amb avaries
simulades, convenientment caracteritzat:
- Comprovar visual o funcionalment la disfunció.



- Assegurar l'absència de perill per a la integritat física i per a la instal·lació.
- Substituir l'element deteriorat o restituir les condicions de funcionament
seguint el procediment establert.
- Comprovar visual o funcionalment el restabliment del funcionament de la
instal·lació.
- Aplicar les normes de seguretat.

6. Muntar els mecanismes i els elements de les instal·lacions de
telecomunicacions d’antenes parabòliques.
6.1. Descriure els materials utilitzats en les instal·lacions d’antenes
parabòliques d'ús domèstic.
6.2. En un muntatge d’una antena parabòlica:
-Encaixar els elements que constin de diverses peces.
- Identificar el cablejat en funció dels seus colors o etiquetes.
- Col·locar i fixar els aparells o mecanismes en el seu lloc d'ubicació.
- Connectar els cables amb els mecanismes i aparells elèctrics i telemàtics
assegurant un bon contacte elèctric i la correspondència entre el cable i el
terminal de l'aparell o mecanisme.
- Aplicar les normes de seguretat.

6.1.1.3 Continguts

a) Característiques elèctriques i mesures de magnituds.
- Magnituds elèctriques:

Tensió.
Intensitat.
Resistència.
Potència.

- Mesurament de les magnituds elèctriques:
Maneig del polímetre.
Maneig de la pinça amperimètrica.
Mesures d'aïllament i continuïtat

b) Elements i equips d'una instal·lació elèctrica.
- Canalitzacions i tubs:

Tipus i característiques.
- Sistemes d'instal·lació:

Sota tubs protectors.
Sobre parets.
Enterrats.
Aeris.



En canaletes de protecció.
Sota motllures.

- Conductors elèctrics:
Aïllats.
Nus.
Rígids.
Flexibles.

- Receptors.
- Elements d'enllumenat interior
- Elements de maniobra:

Pulsadors.
Interruptors.
Commutadors.
Telerruptors.

- Elements de connexió: Base d'endoll, clavilles, capdavanteres, regleta de
connexió, didal de connexió, caixa de connexió o derivació.

- Elements de protecció i seguretat: Interruptor diferencial, interruptor
magnetotèrmic, protector sobretensions, línia de terra.
- Instrumental bàsic i específic.

3) Instal·lació d'elements i equips de les instal·lacions elèctriques en
edificis.
- Muntatge dels elements de les instal·lacions elèctriques en edificis:

Tubs, registres, canalitzacions(preparació, mecanitzat i muntatge).
Conductors (preparat i estesa).
Quadres,equips de mesura.
Elements de control, de maniobra, de connexió, de protecció, receptors.

- Ús, maneig i manteniment de les eines i equips:
Procediments d'ús i maneig de les eines elèctriques.
Procediments d'ús i maneig dels equips usats en instal·lacions

elèctriques. Ús i Interpretació de manuals d'ús i manteniment.
Pautes de manteniment i emmagatzematge d'eines i equips elèctrics.

4) Substitució d'elements avariats en les instal·lacions elèctriques en
edificis.
- Descripció de les avaries típiques d'una instal·lació.
- Procediment d'actuació davant avaries.
- Equips de mesura i comprovació (polímetre digital o analògic, pinça
amperimetrica, mesurador de continuïtat).
- Seqüències de desmuntatge i muntatge dels components elèctrics.

5) Instal·lació d’una antena parabòlica.



-Muntatge dels elements de les instal·lacions de telecomunicació d’antenes
parabòliques.

Tubs, registres, canalitzacions(preparació, mecanitzat i muntatge).
Conductors (preparat i estesa).



Projecte CEPS IES PORT D’ALCÚDIA 2020-2022

Nom del centre: IES PORT D’ALCÚDIA Codi centre:07013590

Nom i llinatges de la directora: Cristina Moyà Company

Adreça del centre: Carrer del Bisbe Pont, nº9 Codi postal: 07400

Localitat:  Alcúdia, Illes Balears Telèfon: 971 547 246

Adreça electrònica del centre: iesportdalcudia@educaib.eu

Coordinador del projecte: Francesc Segura March
Adreça electrònica del coordinador/coordinadora:
fsegura@iesportdalcudia.org

Telèfon: 971 547 246

Títol del projecte de salut:
CEPS - IES PORT D’ALCÚDIA 2020- 2022

1. Resum de la metodologia del centre

En primer lloc la situació actual de pandèmia impedeix que moltes de les metodologies de
caràcter cooperatiu no es puguin dur a terme al cent per cent dins les aules. La pròpia
distribució física dins l’aula, la necessitat de mantenir les distàncies i no poder compartir
material limita les possibilitats d’aplicar mètodes o tècniques cooperatives. Així i tot s’intenta
seguir amb tècniques de treball cooperatiu a través de l’ús de les noves tecnologies.

La redacció del PEC està en procés i es preveu que s’aprovi durant el curs actual.
Tanmateix diria que hi ha una clara aposta per l’ensenyament competencial i cap a la
realització de projectes impulsats conjuntament des de els diferents departaments.

El centre disposa de varis projectes que s’organitzen conjuntament des de diversos
departaments i a més es coordinen a través de les comissions corresponents. Aquest
projectes son:

● Club de lectura (foment de la lectura)
● Projecte TAC (tecnologia a les aules)
● Taller de suport Educatiu (atenció a la diversitat)
● Projecte Mediambiental
● SOCLIMPACT (divulgació científica i participació ciutadana)
● Erasmus+ (intercanvis de bones pràctiques amb professors de la UE)

mailto:iesportdalcudia@educacio.caib.es
mailto:jtamengual@iesportdalcudia.org


● Ludoteca (aprenentatge mitjançant els jocs)
● Parlem català (intercanvi amb centre de territori de parla catalana)
● Sprechen Wir Deutsch (intercanvi amb centre de territori de parla alemanya).
● Convivència i coeducació
● EOIES (titulació en anglès i alemany escola oficial idiomes)
● Projecte Maristany (projecte de recerca i investigació a una zona humida)

Destacar la potenciació i la dotació al projecte TAC que ha permès que, al curs actual, tots
els alumnes disposin d’un aparell digital (tauleta o cromebook). Igualment destacar també el
programa ERASMUS+ que engresca a molts alumnes i la posada en marxa del Taller de
suport Educatiu per aquells alumnes amb risc d’abandonament escolar que han trobat en
aquest projecte una motivació per seguir assistint a classe.

2. Transferència del projecte en la documentació del centre

La redacció del PEC està en procés i es preveu que s’aprovi durant el curs actual. Es fa
referència al projecte al Pla de Contingència així com al ROF, al Pla de Convivència i al Pla
d’acció Tutorial

3. Justificació del projecte: Origen de la necessitat, fets rellevants, capacitat de produir
millores.

Característiques de l’entorn social:

El centre es troba situat a la vora d’un port, a una zona turística envoltada d’instal·lacions
hoteleres. Els alumnes provenen de famílies amb un nivell socioeconòmic mitjà-baix que
principalment es dediquen professionalment al sector serveis. El municipi compta amb una
important oferta esportiva i cultural i compren un entorn paisatgístic de gran valor amb
algunes zones humides i de costa protegides.

Justificació del Projecte:

La Justificació del projecte és participar en un programa que fomenti que tota la comunitat
educativa conegui i adopti hàbits de vida saludables i que els centres educatius es
converteix en un entorn afavoridor per a la salut i el benestar.

Degut a l'actual situació de pandemia provocada per Covid19, a banda de les activitats de
promoció de la salut, la comissió es farà càrrec de la coordinació de les actuacions envers a
l’aparició de possibles casos al centre així com vetllar per l’aplicació de la normativa
específica derivada de les instruccions.

Identificació de les necessitats en salut:

● Es fa necessària la conscienciació de tota la comunitat educativa,
especialment a les famílies i als alumnes, de l’aplicació de les mesures de
seguretat personals i dels protocols específics de prevenció de la Covid19.
Hem pogut detectar que els alumnes no perceben la potencial perillositat de no
aplicar de manera estricta les normatives envers la pandèmia, sobretot en petit grup,
amb les amigues i amics que més es relacionen socialment.



● És necessària la conscienciació de la comunitat educativa envers un consum
de productes saludables que ajuden a prevenir futures malalties. El consum de
fruita a l’hora de berenar es inexistent o residual. En canvi si que es consumeixen tot
tipus de snaks i llepolies de forma generalitzada.

● Necessitat de instaurar l'hàbit de realitzar més activitat física entre l’alumnat,
relacionant aquest amb l’adquisició d’un estil de vida més saludable. Mitjançant els
qüestionaris passats a l’àrea d’educació física correborem que l’alumnat és
majoritàriament sedentari.

● Conèixer i prevenir les addiccions. Trobem realitats oposades entre els nostres
alumnes. Per una banda existeixen casos aïllats d’alumnes que presenten
addiccions a drogues i/o a les xarxes socials i videojocs.. Per altre banda d’altres
alumnes desconeixen per complet que son les drogues i les repercussions que tenen
sobre el nostre organisme i personalitat.

● Conèixer les necessitats, els dubtes i les pors dels alumnes. Tant pel que fa a
l’actual pandèmia com per les situacions personals que tenguin.

Anàlisi de la situació actual (a partir del qüestionari):

Després de realitzar el qüestionari d'anàlisi de la situació actual del nostre IES des del punt
de vista del foment de la salut i de la pròpia organització, funcionament i convivència al
centre, es poden desprendre i analitzar les següents dades:



El primer anàlisi és més general sobre el funcionament del centre. D’aquest gràfic es
desprèn un grau satisfactori de tots els punts excepte en el del Projecte Educatiu, el projecte
s’avia de realitzar el curs passat i la pandèmia va impadir la seva redacció. Igualment les
innumerables tasques que han de realitzar aquest inici de curs han dificultat la seva
redacció, està previst que s’aprovi a final d’aquest curs acadèmic.

Si analitzem les dades des del punt de vista de les accions realitzades per a cada eix
detectem que s’han realitzat poques accions envers als eixos de Prevenció de les
addiccions i el de Seguretat i prevenció de riscos.

4. Objectius concrets, avaluables i assolibles que es pretenen assolir amb el
programa

Tots els objectius  aniran relacionats amb els cinc eixos d’actuació:

1. Alimentació saludable i vida activa
1.1. Promocionar la bicicleta com a mitjà de transport per venir a l'IES.
1.2. Augmentar el consum de fruita com a berenar a l’escola i reduir el consum de

productes ensucrats.

2. Benestar i salut emocional.
2.1. Conèixer l’estat de benestar i salut emocional dels alumnes.
2.2. Realitzar tallers i xerrades sobre el benestar i la salut emocional.
2.3. Posar en funcionament una línia telemàtica de consulta jove.



3. Educació afectiva i sexual.
3.1. Promoure actituds saludables i positives en relació amb l’afectivitat i la

sexualitat.
3.2. Posar en funcionament una línia telemàtica de consulta jove.

4. Prevenció de les addiccions.
4.1. Promoure estils de vida lliures de drogues i facilitar als alumnes

coneixements, actituds i habilitats per evitar i/o retardar l’inici del consum.
4.2. Promoure estils de vida que ajudin a conviure amb les tecnologies de

l'informació i la comunicació, evitant-ne un mal ús.
5. Seguretat i prevenció de riscos.

5.1. Garantir el compliment dels protocols de seguretat enfront al COVID 19 dins
el centre.

5.2. Aprendre a realitzar les tècniques bàsiques de primers auxilis.

5. Pla d’acció per a la implantació i el desenvolupament del projecte

EIX 1 : Alimentació i vida activa.

Descripció Activitat Nivell Destinataris Departament Responsable Temporalització Recursos

Vine a l’IES en Bici Tots Alumnat Comissió
Salut

Comissió
Salut Tot el curs

Aparcame
nt
bicicletes

Condició física i salut Tots Alumnat Educació
física

Miquel
Munar i
Francesc
Segura

1a Avaluació presencial

Activitats a la natura.
Sortides senderisme i
orientació.

Tots Alumnat Educació
física

Miquel
Munar i
Francesc
Segura

3a Avaluació Presencial

Enquesta hàbits alimentàris
i d’activitat física Tots Alumnat Educació

física

Miquel
Munar i
Francesc
Segura

2a Avaluació Qüestionar
i google

Estudi dels requeriments
energètics i nutricionals
personals i elaboració d’una
dieta saludable

3r
ESO Alumnat Biologia i

geologia

Maria del
Mar
Genovart i
Margalida
Ballester

2a avaluació
Material
audiovisual
i dossier



EIX 2 : Benestar i salut emocional

Descripció Activitat Nivell Destinataris Departament Responsable Temporalització Recursos

Tallers Salut Emocional 1r
2n Alumnes Commissió

Salut
Francesc
Segura 2a Av. (gener)

Presencial
Fundació
Rana

Xerrada Perrills d’Internet i
xarxes Socials 4t Alumnes Comissió de

Salut
Francesc
Segura

2a Avaluació
(23. 24, 26
febrer)

Presencial.
Guàrdia
Civil

Salut i malaltia. Benestar
emocional i malalties a nivell
psicològic

3r Alumnes Biologia i
geologia

M.Mar
Genovart i
Margalida
Ballester

1a avaluació
Material
audiovisual
i dossier

EIX 3: Educació afectiva i sexual

Descripció Activitat Nivell Destinataris Departament Responsable Temporalització Recursos

Microteatre Dia
internacional contra la
violència de gènere.

2n Alumnat
Orientació
Comissió de
convivència

Coordinador:
Biel Crespí

25,26
novembre

Presencial.
Companyi
a teatre

Vídeo contra la violència de
gènere i debat relacionat
amb el maltractament
psicològic.

1r
2n
3r
4t

Alumnat Castellà Departament
de castellà

25 i 26 de
novembre.

Material
audiovisual
(Presencial
)

Contacontes Dia
internacional contra la
violència de gènere. 1r Alumnat

Comissió de
convivència-
tutoria

Eulàlia
Coordinador:
Biel Crespí

25,26 i 27
novembre Presencial.

Activitat: L’escala de la
violència de gènere. (La
història de Pepa i Pepe)

3r alumnat
Comissió de
convivència -
tutoria

Biel Crespí 25 novembre

Material
audiovisual
i
presencial

Xerrada Policia Tutor. 4t Alumnat Biel Crespí 25 i 30 de Material



Comissió de
convivència

novembre audiovisual
Presencial.

Taller “Tots i Totes Jugam” 2n Alumnat Educació
Física

Francesc
Segura

14-18
desembre

Presencial.
Programa
Suma’t

Taller de Diversitat Sexual Alumnat Orientació Joana 2n trimestre

Ben Amics
(taller
presencial;
pendent de
confirmaci
ó).

Estudi de la reproducció
humana. Educació sexual:
prevenció de malalties de
transmissió sexual i
mètodes anticonceptius

3r Alumnat Biologia i
geologia

Margalida
Ballester i
M.Mar
Genovart

3r trimestre
Material
audiovisual
i dossier.

EIX 4: Prevenció de les addiccions

Descripció Activitat Nivell Destinataris Departament Responsable Temporalització Recursos

Funcionament del sistema
nerviós. Efectes de les
drogues i prevenció
d’addicions.

3r Alumnat Biologia i
geologia

M.Mar
Genovart i
Margalida
Ballester

3a avaluació

Material
audiovisu
al i
dossier

Taller prevenció d’adiccions
2n
3r
4t

Alumnat Orientació Joana 3r trimestre Pendent
confirmar

EIX 5: Seguretat i prevenció de riscos

Descripció Activitat Nivell Destinataris Departament Responsable Temporalitzaci
ó Recursos

Realització de les tècniques
bàsiques de Primers Auxilis

1r
2n Alumnes Educació

Física
Miquel
Munar i

2a i 3a
Avaluació Presencial



3r
4t

Francesc
Segura

Aplicació i seguiment de la
normativa COVID Tots

Membres
comissió i
Claustre

Comissió Francesc
Segura Trimestral Presencial

Programa i actuacions
d’emergència d’alumnes del
programa d’Alerta Escolar
Balear.

Claustre Comissió Cristina
Moyà 1r Trimestre

Presencial.
Enfermera
PAC

6. Propostes de transferència: Canvis (organitzatius, metodològics, etc.) proposats
dins les aules i/o dins el centre

1. Alimentació saludable i vida activa. EIX PRIORITARI CURS 2021/2022

a. Curs 20/21 Fer un diagnòstic acurat dels hàbits de pràctica d’activitat física i

d’alimentació.

b. Curs 21/22 Projecte Berenars i alimentació saludables (1 dia fruita).

2. Benestar i salut emocional. EIX PRIORITARI CURS 2020/2021

a. Curs 20/21. Activitats realitzades dins del pla d’acció tutorial.

b. Curs 20/21. Activitats i tallers de benestar i salut emocional per part d’entitats

externes.

c. Curs 21/22. Avaluar tallers i donar continuïtat a la proposta.

3. Educació afectivo i sexual. EIX PRIORITARI CURS 2021/2022

a. Curs 20/21 Activitats realitzades dins del pla d’acció tutorial.

b. Curs 20/21 Contactar amb PAC del municipi per organitzar tallers

c. Curs 21/22 Inici de tallers

4. Prevenció d’addiccions. EIX PRIORITARI CURS 2021/2022

a. Curs 20/21  Activitats realitzades dins del pla d’acció tutorial.

b. Curs 20/21 Xerades Policia tutor i Guàrdia Civil

c. Curs 21/22 Ampliació de tallers

5. Seguretat i prevenció de riscs. EIX PRIORITARI CURS 2020/2021

a. Curs 20/21 Aplicació normativa COVID

7. Mesures per difondre el programa entre la comunitat educativa i fomentar la
participació de les famílies.

Amb l’objectiu de difondre el programa CEPS entre tota la comunitat educativa de l’IES Port

d’alcúdia es realitzaran diverses accions per a la seva promoció:

- Informar a les famílies al moment de la matrícula i a les reunions de principi de curs



- Lloc específic dins la plana web del centre i als perfils socials.

http://iesportdalcudia.org/wp/promocio-de-la-salut/

- Racó de Salut situat dins el centre es podrà visitar i consultar durant l’horari lectiu.

- Comunicacions a les famílies, alumnes i professorat a través del correu corporatiu

del centre.

8. Mesures previstes per avaluar la implantació i el desenvolupament del projecte

Per tal d’avaluar el desenvolupament del projecte s'hauria de valorar el grau d’assoliment
dels objectius plantejats per aquest bienni 2020-22. Igualment cal valorar cada actuació o
activitat realitzada.

Instrument d’avaluació de les activitats:

Nom de l’activitat: Nombre de pàrticipants: Data:

Molt bona Bona Regular Dolenta

Interès i
participació.

Organització.

Adequació de
l’activitat.

Format de
l’activitat.

Observacions i
sugeriments:

Instruments de valoració general del projecte:

Grau d’assoliment dels objectius proposats

Molt Adequat Regular Dolent

Promocionar la
bicicleta com a mitjà de
transport per venir a
l'IES.

Augmentar el consum
de fruita com a berenar
a l’escola i reduir el

http://iesportdalcudia.org/wp/promocio-de-la-salut/


consum de productes
ensucrats.

Conèixer l’estat de
benestar i salut
emocional dels
alumnes.

Realitzar tallers i
xerrades sobre el
benestar i la salut
emocional.

Posar en funcionament
una línia telemàtica de
consulta jove.

Promoure actituds
saludables i positives
en relació amb
l’afectivitat i la
sexualitat.

Promoure estils de
vida lliures de drogues
i facilitar als alumnes
coneixements, actituds
i habilitats per evitar i/o
retardar l’inici del
consum.

Promoure estils de
vida que ajudin a
conviure amb les
tecnologies de
l'informació i la
comunicació,
evitant-ne un mal ús.

Garantir el compliment
dels protocols de
seguretat enfront al



COVID 19 dins el
centre.

Aprendre a realitzar les
tècniques bàsiques de
primers auxilis.

Observacions i
sugeriments:

9. Altra informació rellevant per al desenvolupament del programa.

Aquest es un document viu que, tot i que les línies mestres no variaràn, pot sofrir
modificacions puntunals al llarg dels cursos 2020-2021-2022.

Port d’Alcúdia, 26 de novembre de 2020

El director / La directora

[rúbrica] [segell]

Nom i llinatges:
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PROGRAMACIÓ del PROJECTE SOCLIMPACT-VENOM

1. NOM DEL PROJECTE.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS.

3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS.

4. NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA.

5. TEMPORALITZACIÓ I SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS PROPOSADES

6. CONTINGUTS.

7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM.

1. PROJECTE EUROPEU SOCLIMPACT

Col·laboració dels centres de secundària amb el projecte europeu SOCLIMPACT, per

avaluar els impactes ambientals i socioeconòmics del canvi climàtic sobre les illes

europees i proposar estratègies de mitigació; i el projecte estatal VENOM, que estudia

les variacions espacials del nivell del mar a distintes escales, cobrint des de rissagues

fins a la pujada del nivell del mar.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS.

El projecte SOCLIMPACT-VENOM és un projecte interdisciplinar a nivell de centre, en el

que no només es vol conscienciar d’una problemàtica ambiental propera, aprendre la

metodologia científica, experimentar el treball de camp i fer-ne divulgació en la

societat; sinó fomentar valors i principis basats en la sostenibilitat i en l’estima del

territori més proper.

A continuació es mostren els objectius generals que seran treballats pels diferents

nivells i grups acadèmics:
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1) Analitzar el canvi climàtic com a problemàtica ambiental global i conèixer-ne els

seus efectes, en especial els que poden afectar en major mesura el nostre territori,

com n’és la pujada del nivell del mar.

2) Valorar la necessitat de conservació i millora de les platges del nostre municipi, ja

no només pel seu interès per a l’economia del municipi sinó especialment pel seu valor

medi ambiental i paisatgístic.

3) Conèixer els ecosistemes litorals del nostre entorn més proper i valorar-ne la

necessitat de conservació i els impactes que reben actualment.

4) Aprendre la metodologia del treball científic i adquirir unes destreses bàsiques

que els permetin assolir una cultura científica bàsica (presa de mesures, anàlisi de

dades amb rigor, utilització de les noves tecnologies per a la representació gràfica de

les dades, etc.).

5) Desenvolupar, en col·laboració amb els científics de la UIB-IMEDEA, un sistema

de monitoratge de la topografia i batimetria de la platja escollida del municipi,

compartir i estudiar les dades obtingudes, establint possibles corelacions entre

variables, i finalment, analitzar com el canvi climàtic i la pujada del nivell de la mar

afectaran a les platges de les Balears.

6) Desenvolupar un sistema de monitoratge de les variacions espacials del nivell del

mar a distintes escales (des de rissagues fins a la pujada del nivell del mar), per

entendre millor la propagació de les ones llargues que provoquen les rissagues.

7) Valorar la importància de la participació de la ciutadania en la ciència i reflexionar

sobre el paper que podem jugar tots plegats, no només mitjançant la col·laboració en

aquest projecte sinó en les nostres actituds i el nostre dia a dia.

8) Divulgar les dades i resultats obtinguts, i la recerca realitzada sobre el canvi

climàtic i com es poden reduir els seus efectes des del punt de vista individual i

col·lectiu.
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3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS.

Al tractar-se d'un projecte interdisciplinar que es vol treballar a nivell de centre és

necessària la participació de pràcticament tots els departaments didàctics:

 Biologia i geologia/ Física i química.

 Tecnologia.

 Matemàtiques.

 Llengua catalana, Llengua castellana i Anglès.

 Educació Física.

 Geografia i Història.

 Educació Plàstica.

4. NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA.

En el projecte es pretén aconseguir la participació de tots els nivells acadèmics, tot i

que cada nivell s'encarregarà de tasques diferents dins el projecte. A la graella que

apareix a continuació es mostra la proposta inicial sobre el repartiment de les tasques

per departaments i nivells:

DEPARTAMENT Àrees Tasca a realitzar Nivell

TECNOLOGIA
Tecnologia

TIC

- Revisió i manteniment dels

instruments de mesura del projecte

SOCLIMPACT (perfilador de platja i

sonda batimètrica).

 - Manteniment i presa de les

mesures del mareògraf instal·lat en

el port d’Alcúdia.

 - Tractament de la informació amb

mitjançant l’elaboració d’un

programa de tractament de dades

(TECNO, TIC).

4t d’ESO
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CIÈNCIES

Biologia i

geologia /

Física i química

- Estudis delse efectes del canvi

climàtic sobre els ecosistemes.

- Estudi de la dinàmica i evolució

de les platges.

- Experimentació amb tècniques

de mostreig de la batimetria i perfil de

platja de Sa Marina.

- Estudi de les variacions del nivell

de la mar, a partir de les dades del

mareògraf instal·lat a la zona del Port

d’Alcúdia.

- Anàlisi dels paràmetres

fisicoquímics de l'aigua del mar (amb

l’instrument multiparamètric d’anàlisi

d’aigües de l’Ajuntament d’Alcúdia).

1r, 2n,

3r i 4t

d’ESO

GEOGRAFIA/

HISTÒRIA
Geografia

- Reflexió sobre la poblemàtica

mediambiental relacionada amb el

canvi climàtic (1r).

1r

d’ESO

MATEMÀTIQUES Matemàtiques

- Estudi de correlacions de

varaibles a partir de les dades

obtingudes amb els instruments de

mesura de la platja de Sa Marina.

- Tractament estadístic de les

dades obtingudes amb el mareògraf,

per valorar possibles influències en les

oscil·lacions del nivell del mar.

1r, 2n,

3r i 4t

d’ESO

LL.CASTELLANA
Llengua

castellana

- Divulgació de la feina

(entrevistes, exposicions orals…).

- Tractament de la informació a

partir de diferents tipologies textuals.

3r i 4t

d’ESO
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LL.CATALANA
Llengua

catalana

- Divulgació de la feina

(entrevistes, exposicions orals…).

- Tractament de la informació a

partir de diferents tipologies textuals.

1r, 2n, 3r

i 4t

d’ESO

ANGLÈS
Llengua

anglesa

- Treballar el projecte amb distints

tipus d’articles.

- A partir dels texts, tant orals com

escrits, treballar el vocabulari del tema

i la gramàtica en anglès.

4t d’ESO

DIBUIX
Educació

plàstica

- Realització de fotografies, vídeos,

il·lustracions i pòsters per documentar i

divulgar el projecte.

1r, 2n, 3r

i 4t

d’ESO

EDUCACIÓ

FÍSICA
Educació física

- Acompanyament en les sortides a

la platja, per a la recollida de

mostres i dades.

- Pràctica d’esports aquàtics

(natació, immersions, piragua...).

4t d’ESO

5. TEMPORALITZACIÓ I SEQÜÈNCIA D'ACTIVITATS

Es mostra la temporalització i les activitats previstes per avaluacions, matèries i

nivells (subjecte a possibles modificacions durant el curs):

1a Avaluació:

 “Happening” o presentació del projecte: sol·licitud de col·laboració per part

de la UIB i l'IMEDEA en el projecte SOCLIMPACT-VENOM als alumnes de

Biologia i geologia de 1r d’ESO (VENOM), Biologia i geologia i Tecnologia de 4t

d'ESO (SOCLIMPACT). Pendent de confirmació (realització presencial o
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telemàtica).

 TECNOLOGIA 3r/4t ESO: revisió i manteniments dels instruments. Els

perfiladors de platja i les sondes batimètriques es varen fabricar fa tres cursos i

s’hauran de posar a punt i revisar el seu correcte funcionament. El curs 20-21

es va instal·lar el baròmetre i el mareògraf del projecte VENOM a la zona de l

Port d’Alcúdia. Es farà la revisió i la recollida de dades, en col·laboració amb els

alumnes de 1r d’ESO.

 BIOLOGIA 4t ESO: continuació de la recollida de dades sobre el perfil

topogràfic i batimètric de la platja de Sa Marina, conjuntament amb

EDUCACIÓ FÍSICA. De manera paral·lela, es realizaran projectes d’investigació

relacionades amb impactes medioambientals, en especial relacionats amb la

contaminació marina.

 BIOLOGIA 1r ESO: estudi de forma teòrica del canvi climàtic a les sessions

de la matèria, relacionant-ho amb el projecte SOCLIMPACT. Participaran en la

part de divulgació de la problemàtica del canvi climàtic i en la recollida de dades

del mareògraf (VENOM).

2a Avaluació

 BIOLOGIA 4tESO / EDUCACIÓ FÍSICA: continuació del mostreig a la platja.

 BIOLOGIA 1r ESO / CIÈNCIES APLICADES 4t ESO: estudi sobre el canvi

climàtic i les seves conseqüències, en especial per a les nostres platges, i

quines mesures es poden prendre per a reduir-ne els impactes (socials,

econòmics i paisatgístics).

 BIOLOGIA 1r ESO: Recollida de dades de les oscil·lacions del nivell del mar

obtingudes amb el mareògraf.
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 FÍSICA I QUÍMICA 4t ESO: anàlisi de paràmetres fisicoquímics de l'aigua i

comparació entre la platja de sa Marina i la zona on s'instal·larà el mareògraf

(en funció de la disponibilitat de l'aparell multiparamètric compartit amb els

altres dos centres de secundària del municipi).

 MATEMÀTIQUES 3r i 4t ESO: tractament estadístic de les dades obtingudes amb

els aparells i instruments que hauran fabricat (estudi de patrons, com afectaran

els canvis en les variables a l'ecosistema marí, etc.). Representacions gràfiques

i estudi de possibles correlacions entre variables i la seva relació amb el canvi

climàtic i els seus efectes.

3a avaluació

 BIOLOGIA/TECNOLOGIA 4t ESO: elaboració perfil topogràfic i batimètric de

la platja de sa Marina.

 BIOLOGIA 1r ESO / FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO / CIÈNCIES APLICADES 4t ESO:

Elaboració tríptic/vídeo/panells/blog sobre el canvi climàtic, els seus

impactes i què podem fer per reduir-ne els efectes.

 GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO: Estudi de problemes medioambientals,

incloent canvi climàtic i contaminació de l’aigua. Elaboració de pòsters i jocs

relacionats amb aquestes problemàtiques.

 DEPARTAMENT DE LLENGÜES: en funció dels productes elaborats, col·laboració

en la redacció dels tríptics, guions del vídeo, etc. Treball diferents tipologies

textuals. Es vol donar a conèixer també la feina realitzada a través de la ràdio

d'Alcúdia i punt informatiu: redacció d'articles i preparació d'entrevistes.

 DEPARTAMENT DE PLÀSTICA: part creativa del disseny dels diferents productes

escrits (fotografia, il·lustració) o audiovisuals (video).

 JORNADA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC: en el centre es duen a terme altres
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projectes relacionats amb el medi ambient. Es pretèn organitzar una jornada

conjunta en la que presentar els resultats obtinguts des de tots els projectes,

inclosos SOCLIMPACT i VENOM. Si és possible, s’aprofitaria perquè coincidís

amb la jornada d’acollida dels alumnes de 6è de Primària de les dues escoles

adscrites. També es divulgaran els resultats a través de la web del centre, en la

que apareixeran totes les activitats que s’han realitzat per tal de donar a

conèixer i reduir els impactes del canvi climàtic.

6. CONTINGUTS.

6.1. Continguts generals de les diferents matèries

Continguts de les matèries de Ciències:

 Les capes de la Terra. L'atmosfera (estructura).

 El canvi climàtic: causes (naturals i humanes), efectes, mesures per a reduir-ne

els impactes.

 Ecosistemes. Efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes.

 Dinàmica i evolució de les platges.

 Tècniques de mostreig.

 Paràmetres fisicoquímics de l'aigua del mar.

Continguts de l'àrea de Tecnologia:

 Revisió d'instruments de mesura: perfilador de platja (circuit integrat) i sonda

batimètrica.

 Tractament de la informació amb eines TIC.

Continguts de Matemàtiques:

 Anàlisi de dades, elaboració de taules, representacions gràfiques, estadística,

estudi de correlacions entre variables, etc.

Continguts de les àrees lingüístiques (Català, Castellà i Anglès):

 Tractament de la informació a partir de diferents tipologies textuals.

 Divulgació de la feina (entrevistes, exposicions orals…).
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Continguts de Geografia i Història:

 Història del clima. Canvis climàtics i del nivell de la mar històrics.

Problemàtiques medioambientals relacionades amb l’activitat humana.

Continguts d'Educació Plàstica:

 Fotografia, vídeo, il·lustració, cartell i còmic per documentar i divulgar el

projecte.

Continguts d'Educació Física:

 Treball de la condició física.

 Esports aquàtics (natació, immersions, piragua...).

6.2. Valors, normes i actituds a treballar des de totes les àrees:

- Respecte pel patrimoni natural:

* Presa de consciència de la limitació dels recursos naturals.

* Defensa del medi ambient davant de la contaminació i el seu deteriorament.

 Respecte per un mateix i pels altres:

* Valoració del respecte en la comunicació de les idees i la tolerància envers les

diferències de les persones.

- Valoració de l'ordre i la neteja en relació amb el treball.

- Valoració de l'enriquiment personal i col·lectiu que representa el treball en grup.

- Treballar conjuntament amb l’objectiu de dur a terme una acció amb impacte al

centre.

- Prendre consciència de la urgència d’actuar davant la situació d’escalfament

global.

7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM.
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Els continguts des les àrees de ciències esmentats (atmosfera, impactes

ambientals, canvi climàtic, ecosistemes) es recullen en els currículums de de les

diferents assignatures (Biologia i geologia, Física i química i Ciències aplicades a

l'activitat professional) d'ESO, així com el treball de les tipologies textuals també està

present a les diferents matèries lingüístiques (especialment a Català i Castellà).

En el cas de Matemàtiques es treballarà des de 3r ESO perquè és el curs al que

correspon l'anàlisi estadístic per currículum, i el mateix ocorre amb la matèria de

Tecnologia.

Des d'Educació Plàstica la utilització d'eines de disseny gràfic o altres eines TIC

es treballa en el currículum dels diferents cursos, així com el foment d'una bona

condició física mitjançant sortides és inherent a la matèria d'Educació Física.

L'estudi del clima a Geografia i Història es treballa al currículum de 1r d'ESO, així

com problemàtiques mediambientals derivades de l’activitat humana.

Tal i com es pot observar, és un projecte global que permet treballar continguts

dels currículums de les diferents matèries, sense deixar de banda valors i actituds, així

com les diferents competències clau.
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PROGRAMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

1. NOM DEL PROJECTE

Ús normalitzat del català a l’IES Port d’Alcúdia.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

1. Emprar amb normalitat la llengua catalana al centre per part dels alumnes i del

personal de l’IES.

2. Estimular l’ús institucional de la llengua catalana en tots els àmbits de comunicació

del centre.

3. Estudiar la situació de la llengua catalana al centre mitjançant l’elaboració d’una

enquesta per a poder concretar un pla d’actuació adient.

4. Assessorar tot el centre (alumnat, claustre i personal no docent) en qüestions

vinculades a la normalització i la correcció lingüístiques del català.

5. Vetllar pel compliment del Pla Lingüístic de Centre (PLC), revisat en el curs

2018-2019.

6. Elaborar activitats que permetin el foment de l’ús normalitzat de la llengua

catalana.

7. Facilitar la integració lingüística i cultural de l’alumnat nouvingut.

3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS

Tots els departaments del centre hi estan implicats, ja que n’és una qüestió transversal.
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4. NIVELLS A QUÈ S’ADREÇA

Es tracta d’un projecte adreçat a tots els nivells educatius, des de 1r a 4t d’ESO i UEECO.

5. TEMPORALITZACIÓ

El projecte està referenciat a tot el curs escolar 2021-2022.

6. CONTINGUTS

1. Ús normalitzat de la llengua catalana al centre per part dels alumnes i del

personal de l’IES.

2. Ús institucional de la llengua catalana en tots els àmbits de comunicació del

centre.

3. Estudi de la situació de la llengua catalana al centre mitjançant l’elaboració d’una

enquesta a l’alumnat sobre usos lingüístics per a poder concretar un pla d’actuació

adient.

4. Assessorament a tot el centre (alumnat, claustre i personal no docent) en

qüestions vinculades a la normalització i la correcció lingüístiques del català.

5. Seguiment del compliment del Pla Lingüístic de Centre (PLC).

6. Elaboració d’activitats que permetin el foment de l’ús normalitzat de la llengua

catalana.
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7. Supervisió del voluntariat lingüístic (grups de conversa en temps de pati) per tal

de facilitar la integració lingüística i cultural de l’alumnat nouvingut.

8. Elaboració d'uns criteris estàndard de correcció formal en totes les produccions

dels alumnes per tal de millorar la competència lingüística dels alumnes en base a

un consens entre tots els departaments. (Pla de competència lingüística)

7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM

La comissió de Normalització Lingüística està vinculada amb totes les àrees del currículum,

atès que és un element cabdal de la competència lingüística que alhora és transversal a

totes les matèries.

8. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS PROPOSADES

a) Voluntariat lingüístic (grups de conversa amb alumnat nouvingut i/o d’incorporació

tardada en temps de l’espai, una vegada per setmana).

b) Diada de Sant Jordi.

c) Activitats lúdiques diverses a concretar al llarg del curs d’acord amb les necessitats i

motivacions dels alumnes (jocs didàctics, concursos, ús d'aplicacions i xarxes socials

com Instagram.) per a fomentar la utilització de la llengua catalana dins i fora del

centre educatiu.

d) Enquesta lingüística de centre (es passarà en temps de tutoria una enquesta a tot

l’alumnat en relació als usos lingüístics).

e) Coordinació del “Taller de llengua catalana per a joves nouvinguts”. En coordinació

amb l’equip Dinamicat. Servei de Normalització lingüística i Formació. Conselleria

d’Educació.



f) Instal·lació d'un fil musical que substitueixi el timbre actual i que permeti connectar

els alumnes amb la llengua catalana a través de la música.
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PROGRAMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT

ÍNDEX

1. NOM DE LA COMISSIÓ.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS.

3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS.

4. NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA.

5. TEMPORALITZACIÓ.

6. CONTINGUTS I ACTIVITATS PROPOSADES.

7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM.
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1. NOM DE LA COMISSIÓ.
Aquesta és la Comissió de Medi Ambient.
El professorat que forma part d’aquesta Comissió són:

- Tòfol Perelló (Coordinador).
- Cristina Moyà.
- Maria del Mar Genovart.
- Maria del Carme Andreu Pizà.
- Margalida Ballester.
- Xesca Gelabert.
- Guillem Fiol.
- Aina Maria Cañamaque.
- Toni Salas (Hort).
- Antònia Bisbal (Hort).
- Francisca Cerdà (ATE).

A més, per tal d’implicar a l’alumnat en aquesta comissió, a cada grup hi ha un
delegat de medi ambient.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS.
El principal objectiu que volem aconseguir des d’aquesta comissió és:

- Educar i sensibilitzar a tota la comunitat educativa en tots els aspectes
relacionats amb la cura i el manteniment del medi ambient.

Per això es realitzaran tota una sèrie d’activitats encaminades a adquirir bons hàbits
envers el medi ambient.
La finalitat d’aquestes activitats van més enllà de treballar una sèrie de continguts a
l’aula o al centre. Es tracta de conscienciar a tothom de la importància que té la nostre
actitud i el nostre comportament envers el medi.
D’aquí la importància de trebllar aspectes com:

- Reduir, reciclar i reutilitzar
- Consum responsable
- Canvi climàtic
- Aigua i Aire
- Fonts d’energies renovables
- Residus
- Producció i consum sostenible
- …

3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS.
Els departaments implicats en aquesta comissió per aquest curs són:

- Biologia / Física i Química
- Matemàtiques
- Tecnologia
- Orientació

Seguim recalcant que aquesta comissió té una finalitat per a tota la comunitat
educativa per tant qualsevol activitat que es vulgui realitzar des de qualsevol
departament serà ben rebuda.
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4. NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA.
Aquesta comissió va adreçada a tota la comunitat educativa que forma part d’aquest
centre, per tant implica a tots els nivells educatius del centre.

5. TEMPORALITZACIÓ.
Anirem treballant els diferents continguts al llarg de tot el curs. Alguns d’aquests
continguts es treballaran de principi a final de curs (ECOREPTE, ECOAULA, NETEJA DE
PATIS, …), d’altres es treballaran en període de temps (HORT ESCOLAR, …) i d’altres
es treballaran en moments puntuals (xerrades, sortides, decoració amb material
reciclat, tallers de pasqua, …)

6. CONTINGUTS I ACTIVITATS PROPOSADES.
Els continguts i activitats que volem treballar aquest curs des de la Comissió de medi
ambient són:

- CONCURS D’ECOAULA (a nivell de grup)
- CONCURS D’ECOREPTE (a nivell individual)
- NETEJA DE PATIS
- ECOAUDITORIES
- HORT I JARDÍ ESCOLAR
- DECORACIONS DIVERSES AMB MATERIAL RECICLAT
- XERRADES RELACIONADES AMB MEDI AMBIENT
- SORTIDES RELACIONADES AMB MEDI AMBIENT: Es realitzaran les sortides que

es puguin fer sempre que les mesures de seguretat ens ho permetin.
- ECOLOGO

7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM.
Totes les activitats que volem treballar en aquesta Comissió es poden treballar en
qualsevol de les àrees que s’imparteixen en el centre, ja que l’objectiu principal és
conscienciar a tota la comunitat educativa de la importància de tenir uns bons hàbits
medi ambientals.
Cuidar el nostre entorn i el nostre planeta és una qüestió de tots i per això hem
d’ensenyar als nostres alumnes aquests hàbits de cura i respecte cap al medi ambient.
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1. NOM DEL PROJECTE.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS.

3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS.

4. NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA.

5. TEMPORALITZACIÓ.

6. CONTINGUTS.

7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM.

8. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS PROPOSADES.

1.  PROJECTE MARISTANY.

El Projecte Maristany es va iniciar el curs 2016-17 juntament amb els dos

centres de secundària del municipi d’Alcúdia, l’IES Alcúdia i el Col·legi la Nostra

Senyora de la Consolació, amb la finalitat de donar a conèixer i preservar

aquesta zona humida.

Consisteix en establir les bases per poder fer mesuraments sistemàtics, tant

fisicoquímics com biològics de la zona de Maristany, que estava pendent de ser

declarada zona ZEPA (Zona d’especial protecció d’aus) i que que des del 19 de

gener del 2019 ja ho és. Maristany és una zona humida de 48 hectàrees que és

d’especial interès per part de l’Ajuntament i d’alguns veïns que volen conservar

aquest ecosistema tan valuós.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1) Donar a conèixer als alumnes i les famílies del municipi d’Alcúdia la zona

humida de Maristany.

2) Col·laboració dels tres centres educatius d’educació secundària del municipi

d’Alcúdia.
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3) Conèixer aquest ecosistema humit del nostre entorn més proper i valorar-ne

la necessitat d’aconseguir una major protecció i conservació de la zona. (Ja s’ha

aconseguit que sigui declarada zona ZEPA (Zona d’Especial Protecció d’Aus).

4) Aprendre la metodologia del treball científic i adquirir unes destreses bàsiques

que els permetin assolir una cultura científica bàsica (presa de mesures, anàlisi

de dades amb rigor, utilització de les noves tecnologies per a la representació

gràfica de les dades, etc.).

5) Fer l’estudi científic d’evolució de l’ecosistema al llarg dels anys.

6) Aconseguir un acord de custòdia del territori. Per això ens hem posat en

contacte amb l’ICTIB i hem contactat amb el GOB com entitat de custòdia.

7) Poder participar amb l’organització WWF (World Wildlife Fund For Nature, “El

Fons Mundial per la Natura a Espanya”) amb la restauració del Estany des Ponts,

antic Lago Esperanza, molt deteriorat des dels anys 70 pel boom turístic i

establir un corredor ecològic de les 4 zones humides de la zona Nord: el Parc

Natural de s’Albufera,  s’Estany des Ponts, Maristany i s’Albufereta.

3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS.

El departament implicat és el de Biologia i Geologia i el de Física i Química, amb

tècniques de mostreig, anàlisi dels paràmetres fisicoquímics de l'aigua de

Maristany, dinàmica i evolució de l’ecosistema, l’estudi dels ocells característics

de la zona i el  seu recompte.

Per aquest curs es demanarà la participació d’altres departaments, com el de

plàstica, per poder realitzar dibuix naturalístic a la zona, tant de plantes com

d’ocells. Realitzar vídeos, il·lustracions, fotografies, per divulgar el projecte.

El departament de tecnologia per treballar el tractament de la informació amb

base de dades (TIC), tècniques per fer fotografia naturalista i poder fer un estudi
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de la contaminació de l’aire de Maristany.

El departament de matemàtiques per la representació de gràfics per reflexar

l’evolució dels paràmetres físico químics.

Els departaments de català, de castellà i anglès per la documentació i la

divulgació de la feina (entrevistes, exposicions orals…)

4. NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA.

El projecte Maristany forma part de la formació acadèmica dels alumnes de 4t

ESO que cursen l’assignatura de Ciències Aplicades a l’activitat professional.

5. TEMPORALITZACIÓ I SEQÜÈNCIA D'ACTIVITATS

- Durant la primera avaluació es realitzarà un estudi de la història, situació

dins el terme d’Alcúdia, dimensions i límits de la zona humida.

- Analitzar la situació actual de la zona humida i els perills als quals es troba

exposada. Es realitzarà una primera visita per poder observar els 10 punts

o zones d’estudi, que es va realitzar de la zona humida per tal d’obtenir un

mostreig el més representatiu possible de tota la zona objecte d’estudi.

- Xerrada explicativa a càrrec de Rafel Cladera per poder diferenciar i

reconèixer els principals ocells de les zones humides.

- Recerca d’informació del trets característics de cada ocell que els ajudi a

reconèixer-los. Fer un dibuix de cada ocell

- Durant tot el curs es realitzaràn visites mensuals a la zona de Maristany

per realitzar els mesuraments sistemàtics per recullir les dades dels

diferents paràmetres fisicoquímics de l’aigua, amb ajuda del

multiparamètric hídric,  i per fer el recompte d’ocells.



IES PORT D’ALCÚDIA

- Passar les dades obtingudes de les diferents zones d’estudi a les graelles

corresponents  al drive que tenim en comú els tres centres.

- Analitzar els resultats i extreure  conclusions. Realitzar  gràfics.

- Explicar a la resta d’alumnes de 4t i de 3r d’ESO la feina realitzada durant

en el projecte.

6. CONTINGUTS.

6.1. Continguts generals de les diferents matèries

Continguts de les matèries de Ciències:

Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient.

Continguts. Unitats didàctiques 6 i 7.

Contaminació: concepte i tipus.

Contaminació del sòl.

Contaminació de l’aigua.

Contaminació de l’aire.

Contaminació nuclear.

Contaminació de residus. Desenvolupament sostenible.

Ecosistemes. Efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes.

Dinàmica i evolució del ecosistema.

Tècniques de mostreig.

Paràmetres fisicoquímics de l'aigua de la zona humida.

Continguts de l'àrea de Tecnologia:

 Tractament de la informació amb eines TIC.

Continguts de Matemàtiques:

 Anàlisi de dades, elaboració de taules, representacions gràfiques.

Continguts de les àrees lingüístiques (Català, Castellà i Anglès):

 Divulgació de la feina (entrevistes, exposicions orals…).
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Continguts de Geografia i Història:

 Història del clima. Canvis climàtics i del nivell de la mar històrics.

 Estudi d'impacte ambiental (referit a la costa del nostre municipi).

Continguts d'Educació Plàstica:

 Fotografia, vídeo, il·lustració, cartell i còmic per documentar i divulgar el

projecte.

6.2. Valors, normes i actituds a treballar :

- Respecte pel patrimoni natural:

* Presa de consciència de la limitació dels recursos naturals.

* Defensa del medi ambient davant de la contaminació i el seu

deteriorament.

 Respecte per un mateix i pels altres:

* Valoració del respecte en la comunicació de les idees i la tolerància

envers les diferències de les persones.

- Valoració de l'ordre i la neteja en relació amb el treball.

- Valoració de l'enriquiment personal i col·lectiu que representa el treball en

grup.

7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM.

BLOC 4. PROJECTE D’INVESTIGACIÓ

1. Planejar, aplicar i integrar les destreses i les habilitats pròpies de treball

científic.

1.1 Integra i aplica les destreses pròpies dels mètodes de la ciència.

2. Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l’experimentació o

l’observació i l’argumentació.

2.1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.

3. Discriminar i decidir sobre les fonts d’informació i els mètodes usats per

obtenir-la.
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3.1. Empra diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per

elaborar i presentar les seves investigacions.

4. Participar, valorar i respectar la feina individual i en grup.

4.1. Participa, valora i respecta la feina individual i de grup.

5. Presentar i defensar en públic el projecte d’investigació duit a terme.

5.1. Dissenya petits treballs d’investigació sobre un tema d’interès

científic i tecnològic, animals i/o plantes, els ecosistemes de l’entorn o

l’alimentació i la nutrició humana per presentar-los i defensar-los a

l’aula.

5.2. Expressa amb precisió i coherència tant verbalment com per escrit les

conclusions de les seves investigacions.

8. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS PROPOSADES.

Les visites a Maristany es duràn a terme els dimecres, de les 9:50 a les

12:15 aprofitant l’hora de tecnologia, l’hora de ciències aplicades i els dos patis,

així disposam de 2 hores i 25 minuts per realitzar les visites.

Anirem a peu fins a Maristany, pel camí recullirem els prismàtics i el

multiparamètric , ferem les mesures pertinents a les tres zones d’estudi, també

es realitzarà el recompte d’ocells i tornarem a peu al institut.

També durant les visites es realitzaran dibuixos naturalistics i/o fotografies

de plantes i ocells.

Després de cada visita els alumnes passaran les dades obtingudes al drive

comú que tenim els tres centres.

Calendari de visites programades aquest curs 2021-22:

13 d’octubre 6 d’abril

10  de novembre 11 de maig

1  de desembre 8 de juny

12  de gener

9  de febrer

16  de març
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PROJECTE DE LUDOTECA DE CENTRE
1. Introducció

El present projecte constitueix una experiència innovadora basada en el joc com a
metodologia d’aprenentatge i de relació entre iguals.
Tradicionalment, es definia el joc com una experiència lúdica pròpia de la infantesa i
oposada al concepte d’aprenentatge. Avui, però, nombrosos estudis demostren que els
aprenentatges significatius són aquells que es vivencien i el joc és una eina molt potent per
vivenciar aprenentatges i experiències; a més a més, motiva la capacitat constructiva i
creadora, com també l’exploradora, afavorint el desenvolupament físic, intel·lectual i social.
Així doncs, podem afirmar que el joc és un instrument facilitador del procés
d’ensenyament-aprenentatge.

2. Justificació

L’Article 31 de la Convenció dels Drets de nins i nines (adoptada per l'assemblea general de
les Nacions Unides, el 20 de novembre de 1989) diu: «Se reconoce el derecho del niño al
descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a
participar libremente en la vida cultural y en las artes. Se respetarán y promoverán el
derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y se propiciarán
oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la actividad cultural,
artística, recreativa y de esparcimiento».

La normativa educativa estableix que per a potenciar la motivació per l’aprenentatge
competencial es requereixen metodologies actives i contextualitzades que afavoreixin la
participació i implicació de l’alumnat per a l’adquisició i ús de coneixements en situacions
reals per generar aprenentatges més transferibles i de llarga durada. Aquestes
metodologies actives «han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas en situaciones similares»
(Orden ECD 65/2015. Annex II). Així doncs, l’Aprenentatge Basat en Jocs (ABJ) constitueix
una metodologia molt adequada per a l’assoliment de les competències clau i els
aprenentatges vivenciats i permanents.

El desig de jugar estimula els éssers humans a descobrir, manipul·lar, observar i interpretar
el món que els envolta. Jugant, descobrim altres persones i aprenem a relacionar-nos,
exercitam diferents habilitats i capacitats i s’assumeixen petits riscos que ens ajuden a
créixer i a conèixer la realitat que ens envolta.

El joc compleix funcions importantíssimes per a l’individu i la societat, algunes com les que
es detallen a continuació:
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- Desenvolupament motor: implica sovint moviment i exercici físic, per la qual cosa
estimula el desenvolupament psicomotor, la coordinació, l’expressió gestual i
l’augment de la força i la velocitat. Es tracta d’un “aprendre posant el cos”.

- Desenvolupament Intel·lectual-Cognitiu: jugar demanda comprendre el funcionament
de les coses, anticipar els moviments d’altres jugadors, construir escenaris, estudiar
situacions i elaborar estratègies d’actuació.

- Desenvolupament Emocional-Afectiu: el joc, amb la seva pròpia realitat imaginària
(l’actuar “com si”), la repetició de situacions (contactes i vincles entre els
participants) i la recerca de l’equilibri entre cooperar i competir, estimula la
comprensió i maduració d’experiències.

- Desenvolupament social: el joc és una activitat reglamentada, consensuada pels
participants, de generació de rols i recerca d’acords (el que no es pot fer, el paper de
cadascú…).

- Desenvolupament Comunicatiu i Lingüístic: el joc promou el desenvolupament del
llenguatge, la lectoescriptura, la comunicació en contextos diversos, l’assumpció de
rols, els recursos paralingüístics…

3. Objectius

- Millorar el clima de convivència al centre.
- Potenciar les habilitats de comunicació.
- Potenciar l’escolta activa.
- Treballar la intel·ligència emocional.
- Fomentar el treball en equip.
- Crear consciència lúdica
- Introduir nous espais i noves formes de lleure.
- Contribuir al desenvolupament de les competències clau.
- Millorar la competència en comunicació lingüística dels participants

4. Participants

Tots els alumnes del centre que, voluntàriament, es vulguin acostar a participar de l’activitat.
Així doncs, parlam d’alumnes de de 1r d’ESO fins a 4t d’ESO (11-16 anys)

5. Jocs

- Dobble: joc de velocitat, observació i reflex. 15 euros
- Jenga: joc d'habilitat i estratègia. 17 euros
- Story cubes: joc de comunicació i creativitat verbal. 14 euros paquet (diferents

paquets)
- Parauleja: joc d’agilitat mental i desenvolupament del llenguatge. Treballa el

vocabulari. 14 euros.
- Jungle Speed: joc de rapidesa, observació i reflex. 15 euros
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- Illa calavera: càlcul i presa ràpida de decisions. 12 euros
- Dixit: joc de deducció per treballar la comunicació. 30 euros
- Sushi Go!: joc d’agilitat i nutrició. 10 euros
- Virus: joc de sanitat que treballa conceptes de biologia, presa de decisions. 15 euros

Pressupost total jocs: 160 euros

6. Temps i espai

La ludoteca romandrà oberta dos esplais a la setmana, inicialment.

7. Avaluació

Durant el curs hi haurà un feedback constant dels alumnes mitjançant una enquesta molt
simple de satisfacció quan facin ús de la ludoteca, simplement amb una emoticona de la
seva experiència d’aquell dia. A més a més, els alumnes respondran, cada trimestre, un
qüestionari digital d’avaluació i millora. Finalment, a final de curs es farà una memòria del
projecte amb les propostes de millora pel proper curs i una anàlisi dels resultats de
l’experiència.
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1. Justificació del programa

L’adquisició de llengües estrangeres no només ajuda l’alumne a millorar
la seva competència lingüística sinó que també afavoreix una visió oberta
i positiva de les relacions amb els altres. Aquesta visió contribueix a
fomentar actituds de valoració i respecte envers altres llengües i
cultures, envers altres individus amb usos, valors i creences diferents
dels propis. És per això que, des del nostre centre on hi ha escolaritzats
alumnes de molt distintes nacionalitats, sempre hem donat suport a
qualsevol mesura que afavoreixi  l’aprenentatge de llengües estrangeres.

Per altra banda, el desenvolupament de les tecnologies de la informació i
la comunicació han fet que la nostra societat estigui cada vegada més
interconnectada, i la mobilitat dels ciutadans augmenti vertiginosament.
És per tant, necessari que els estudiants tenguin un perfil plurilingüe.
Aquesta necessitat és especialment rellevant en un arxipèlag tan
cosmopolita com les Illes Balears, visitat anualment per milions de
turistes d’arreu del món.

Més concretament, hem de tenir en compte també l'entorn sociolaboral
del nostre IES, situat en plena zona turística del Port d’Alcúdia. Fet que
fa que l'aprenentatge de llengües estrangeres esdevengui fonamental per
al futur laboral dels nostres alumnes.

Per tot el que hem esmentat anteriorment pensam que la participació en
el programa EOIES és molt important per al nostre centre ja que suposa
una motivació extra per als nostres alumnes i un reforç imprescindible a
la tasca del professorat del departament de llengües estrangeres, no
només en l’ensenyament de la llengua, sinó també en la transmissió de
coneixements relacionats amb aspectes socio-culturals dels països
d’origen.

L’ensenyament de les llengües estrangeres s’ha de basar en una
metodologia centrada en els continguts procedimentals i actitudinals per
damunt dels conceptuals. Els procediments constitueixen l’eix del treball
de llengües: llegir, escriure, entendre i parlar són les capacitats que

3



possibiliten la resta d’aprenentatges. D’aquesta manera, aprendre una
llengua és aprendre a utilitzar-la. Pensam per obtenir una certificació de
l’ EOI és indispensable dominar totes aquestes capacitats.

El curs passat el nostre centre va participar per tercera vegada en el
projecte EOIES. Aquest any esperam tenir resultats igualment molt
positius.

2. Objectius

- Fomentar l'aprenentatge i l'ús de llengües estrangeres.
- Ajudar els alumnes de 4t d’ESO a preparar-se per a la realització

de les proves d’idiomes dels diferents nivells de l’EOI per tal de
poder obtenir una certificació de nivell oficial de l’idioma
corresponent.

3. Idioma, nivells i grups

Pel curs 2021-22 ens han concedit els dos grups d'anglès que vam
sol·licitar. Segons les previsions i l’experiència dels anys anterior, si les
proves d’anivellació ens ho permeten, tendrem un grup de nivell
intermedi B1 d’uns 15 alumnes i un de nivell intermedi B22 amb uns 10
alumnes.

4. Departaments didàctic implicats

L’únic departament implicat en aquest programa és el departament de
llengües estrangeres.

5. Nivells educatius als quals s’adreça

El programa s’adreça a tots els alumnes de 4t ESO.

6. Temporalització

12-17 setembre Presentació del programa als alumnes de 4t ESO

16-23 setembre Presentació de sol·licitud de participació

15-27 octubre Realització de les proves d’anivellació a tots els
alumnes que desitgin participar en el programa

2 de novembre
a 31 maig

Inici de les tutories setmanals amb els alumnes que
desitgin participar en el programa.

14-18
desembre

1ª Simulació dels examens orals
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febrer Informar i ajudar els alumnes a formalitzar la
matricular

22-26 març 2ª Simulació dels examens orals

24-31 maig Exàmens orals oficials

Juny Exàmens escrits oficials

7. Continguts i material utilitzat.

Els continguts són els que s’especifiquen al currículum de cada nivell de
l’EOI. El material que s’utilitza, tant dins l’aula com a les tutories, és el
que ens proporcionen mensualment des de l’EOI. En aquest material tots
els continguts es presenten en el mateix format que les proves que els
alumnes hauran de fer a final de curs. D’aquesta manera els alumnes es
familiaritzen no només amb el contingut, sinó també amb el format de la
prova.
Per altra banda, per a cada un dels nivells, els alumnes compten amb un
classroom amb exercicis autocorregibles en les distintes destreses. El
classroom és també una vía de comunicació entre la professora i
l’alumnat.

8. Relació amb el currículum

Tots els continguts estan directament relacionats amb el currículum de
l’assignatura d'anglès de 4t ESO.

9. Activitats

Durant aquest curs es faran tutories de caràcter voluntari els dilluns per
als alumnes de B1 i els dimecres per als alumnes de B22 de les 14:05 a
les 15:00. També es contempla la possibilitat de fer agrupaments
flexibles, una hora a la setmana o cada 15 dies, per tal que els alumnes
que formen part del programa puguin treballar amb el maerial d’EOIES
dins l’hora d’anglès de 4t ESO.
La darrera setmana de cada trimestre es durà a terme una simulació dels
exàmens orals per a tots els alumnes dels distints nivells. Per a fer
aquestes proves comptam amb la col·laboració d’un professor de l’EOI
que ve al centre a fer aquestes proves.
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PROGRAMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ

1. INTRODUCCIÓ

La Comissió de Convivència i Coeducació vol donar resposta a les necessitats de la

comunitat educativa de dotar-se de recursos per fomentar l'adquisició d'hàbits de

convivència i respecte, la coeducació, l'educació inclusiva, així com la cultura del

diàleg i de la no violència i de la pau. Per això, dóna continuïtat a la línia seguida els

cursos anteriors.

En general es treballa seguint dues línees d'actuació: la convivència i la coeducació.

Convivència

Es té en compte tota la comunitat educativa i així es plantegen diferents tipus

d’actuacions:

-Pel que fa a la convivència entre l’alumnat, una de les mesures per resoldre

conflictes que s’emprarà és la mediació entre iguals i, per això, es durà a terme una

formació de mediadors. A més, es donarà importància a la figura del delegat de

convivència i es plantejaran activitats per fer a tutoria.

-Pel que fa a la convivència entre famílies i centre, s’impulsarà l’espai familiar

on podran resoldre els dubtes que tenguin relacionats amb l’educació del seus fills.

-Es passaran uns qüestionaris a tota la comunitat educativa per tal de conèixer

com se senten, com conviuen.

-Aquest curs es seguirà utilitzant la bústia de centre per tal que qualsevol

membre de la comunitat educativa pugui fer qualsevol demanda, suggeriment,

aportació o sol·licitud. A més, els alumnes podran sol.licitar una mediació a través de

la pàgina web del centre.

Coeducació

Es contactarà amb serveis externs (IBdona, Creu Roja...) per dur a terme tallers sobre

igualtat i coeducació, a més de dur a terme diferents activitats puntuals per
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commemorar dies assenyalats.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS.

a) Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la
comunitat escolar educativa.

b) Promoure la participació dels alumnes i de les famílies.

c) Aplicar les normes de centre.

d) Impulsar les relacions positives entre els membres de la comunitat educativa.

e) Prevenir els conflictes, i si s’en produeixen, facilitar-ne la seva gestió.

f) Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la

gestió del conflicte.

g) Prevenir la violència de gènere, l'assetjament sexual, la discriminació i la

violència per raó de sexe, orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere,

corregint els estereotips sexistes.

h) Prevenir qualsevol altre tipus de discriminació.

i) Promoure una educació idèntica i en comú de persones d’ambdós sexes.

j) Treballar les emocions, ajudant l’alumnat a relacionar-se amb si mateix, amb

els altres i amb el món.

3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS.

El departament didàctic amb més nivell d'implicació dins la comissió és el

departament d’Orientació. De tota manera, indirectament o directa hi participa tota la

comunitat educativa.

Aquest curs 2021-2022 la coordinadora de la comissió és na Ma Àngels Mora

Capllonch, del departament de Castellà, que té assignada 1 hora lectiva per a dur a

terme les tasques de coordinació.

4. NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA.

La programació està adreçada a tots els cursos i a la resta de la comunitat educativa.

5. TEMPORALITZACIÓ.

1R TRIMESTRE ● Sessions informatives per professorat i famílies (inici de curs).
● Revisió del Pla d’Acció Tutorial (inici de curs).
● Tutories individualitzades.
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Programació de la Comissió de convivència

● Sortida de tutoria (1rs ESO)
● Presentació de les funcions del delegat de convivència i dels

mediadors.
● Actuacions individualitzades específiques (segons demandes).
● Activitats d’acció tutorial (segons demandes).
● Activitats de commemoracio del Dia de les escriptores (15

d'octubre).
● Activitats 25N ( Dia internacional per a l'eliminació de la

violència envers les dones).
● Activitats per prevenir i resoldre conflictes.
● Tallers i xerrades en col·laboració amb altres institucions.
● Activitats de centre per promoure la cohesió i coeducació.
● Coordinació de servei de mediació escolar.
● Reunió mensual amb els delegats de convivència.
● Redacció del Pla d'Igualtat i Coeducació.
● Jordades de formació per a nous mediadors.

2N TRIMESTRE ● Activitats d’acció tutorial (segons demandes).
● Actuacions individualitzades específiques (segons demandes).
● Activitats per prevenir i resoldre conflictes.
● Activitats de commemoració del Dia internacional de la dona i

la nina en la ciència.
● Activitats 8M
● Dia Escolar de la No-violència i la Pau
● Tallers i xerrades en col·laboració amb altres institucions.
● Activitats de centre per promoure la cohesió i coeducació.
● Coordinació del servei de mediació escolar.
● Reunió mensual amb els delegats de convivència.
● Redacció del Pla d'Igualtat i Coeducació.
● Servei de mediació.

3R TRIMESTRE ● Activitats d’acció tutorial (segons demandes).
● Actuacions individualitzades específiques (segons demandes).
● Activitats per prevenir i resoldre conflictes.
● Tallers i xerrades en col·laboració amb altres institucions.
● Activitats de centre per promoure la cohesió i coeducació.
● Activitats de commemoració del Dia internacional contra la

LGTBIfòbia.
● Coordinació del servei de mediació escolar.
● Reunió mensual amb els delegats de convivència.
● Redacció del Pla d'Igualtat i Coeducació.
● Servei de mediació.
● Memòria de la comissió.

6. CONTINGUTS.

- Integració de tots els membres de la comunitat educativa.
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Programació de la Comissió de convivència

- Normes de convivència del Centre.

- Prevenció i gestió de conflictes.

- Prevenció de la violència de gènere i d’assetjament sexual.

- Prevenció de discriminacions.

- Promoció de la igualtat i la coeducació.

- Maneig d'emocions.

- Foment de la cultura del diàleg, del respecte i de la pau.

7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM.

Aquesta comissió ajuda a desenvolupar en els alumnes les capacitats esmentades en

els següents objectius del decret 34/2015, de 15 de maig pel que s'estableix el

currículum d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears:

1. Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets amb

respecte cap als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre

les persones i els grups, exercitar-se en el diàleg garantint els drets humans i la

igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns

d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

● A partir d'activitats d’acció tutorial, normes de centre i aula i

mediació entre iguals.

2. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats

entre aquests. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per

qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els

estereotips que suposin discriminació entre homes i dones, així com qualsevol

manifestació de violència contra la dona.

● A partir de tallers i/o xerrades impartides per serveis externs,

activitats d’acció tutorial, activitats de centre.

3. Enfortir les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en

les seves relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis

de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els

conflictes.

4
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● A partir de l mediació entre iguals i activitats d’acció tutorial.

La competència social i cívica és la que es treballa i desenvolupa amb el conjunt

d’activitats programades.

8. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS PROPOSADES.

Vegeu el punt 5. Temporalització. Allà hi apareixen especificades les activitats

proposades, organitzades en els diferents trimestres.

5
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PROGRAMACIÓ de la COMISSIÓ de BIBLIOTECA i del PROJECTE DEL
CLUB DE LECTURA

1. INTRODUCCIÓ

La comissió de la Biblioteca s’encarrega del funcionament de la biblioteca

escolar del centre. Durant aquest curs, l’espai de la biblioteca s’utilitza com a

aula. Aquest fet, sumat a les mesures de seguretat que s’han de prendre, ens

obliga a reinventar la idea de biblioteca i adaptar-la a aquesta nova situació.

Per altra part, continuam amb el Projecte de club de lectura que es va iniciar

al nostre centre durant el curs 18/19, amb l’objectiu general del foment de la

lectura en tots els àmbits.

2. OBJECTIUS

1. Fomentar la lectura d’obres de literatura juvenil com a font de plaer,

d’enriquiment personal i de coneixement del món per aconseguir el

desenvolupament dels propis gustos i interessos literaris i la seva autonomia

lectora.

2. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua castellana i

catalana des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva

intencionalitat, la relació amb el context sociocultural i les convencions dels

gèneres com a part del patrimoni comú.

3. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i

transmetre informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i

coherència.

4. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions

que s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema,

pintura, música...).

5. Impulsar un ús pedagògic i didàctic de les tecnologies de l’aprenentatge i el

coneixement (TAC) en el desenvolupament curricular a l’aula que suposi.

6. Aconseguir que l’alumnat assumeixi les seves responsabilitats com a aprenents

autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la

1
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lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les àrees i

matèries del currículum.

7. Donar eines al professorat perquè pugui fomentar la lectura des de les diferents

àrees.

8. Col·laborar en l’organització de la Diada de Sant Jordi al centre.

A part d’aquests objectius, que són els propis de cada curs, aquest curs 21/22 a causa

de la situació extraordinària creada per la COVID-19, s’hi afegiran els següents:

9. Digitalitzar el procés de préstec de llibres a través de l’ús de l’Abiesweb.

10.Seleccionar, organitzar i difondre recursos digitals de qualitat per donar suport

al currículum.

11.Assegurar l’accés de tots els alumnes als materials de lectura, de ficció i de no

ficció, independentment del seu context familiar i social.

12.Oferir una selecció organitzada de recursos digitals de cerca d’informació de

qualitat (biblioteca digital) relacionats amb les àrees i matèries del currículum i

les àrees del coneixement.

3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS.

La coordinació de la biblioteca durant aquest curs 2021-2022 estarà a càrrec de Maria

Contestí, del departament de Català, que té assignada 2 hores lectives a les tasques

de registre i coordinació.

4. NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA.

A tot l’alumnat del centre.

5. TEMPORALITZACIÓ.

2
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1R TRIMESTRE ● Constitució de la comissió i repartiment de tasques.

● Prèstec bibliotecari.

● Revisió dels diccionaris d'aula.

● Compra i registre de les lectures trimestral del curs. Afecta a

les assignatures de llengua.

● Registre de les donacions particulars i d’organismes públics.

● Organitzar el préstec de les lectures obligatòries i de les

voluntàries del curs, amb coordinació amb els departaments de

llengües. Les dues prestatgeries de més aprop de la taula s'han

habilitat per aquestes lectures.

● Actualització de la pàgina web i xarxes socials de la biblioteca i

del club de lectura.

● Sessions de formació EDUTECA amb alumnes de 1r d’ESO i 2n

d’ESO.

● Inscripció de l’alumnat i professorat a l’EDUTECA i explicació

del seu funcionament.

● Difusió del projecte entre la comunitat educativa.

● Convocatòria del III Concurs de Booktrailers

● Primeres activitats de dinamització lectora amb els alumnes

(CLUB DE LECTURA).

● Col·laboració amb els projectes del centre

● Enquesta d’hàbits lectors

● Elaboració del bibliorepte 2022

2N TRIMESTRE ● Prèstec bibliotecari

● Registre de les donacions particulars i d’organismes públics.

● Actualització i seguiment de la pàgina web i xarxes socials de la

biblioteca i del club de lectura.

● Seguiment del Bibliorepte

● Difusió de les activitats duites a terme

● Activitats de dinamització lectora amb els alumnes (CLUB DE

LECTURA)

3
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● Premis del Concurs de Booktrailers

● Diada de Sant Jordi

3R TRIMESTRE ● Prèstec bibliotecari

● Registre de les donacions particulars i d’organismes públics.

● Activitats de dinamització lectora amb els alumnes (CLUB DE

LECTURA)

● Difusió de les activitats duites a terme

● Actualització de l’inventari

● Valoració del projecte i memòria

6. CONTINGUTS

- Lectura lliure d’obres de la literatura catalana, espanyola i universal i de la

literatura juvenil com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement

del món per aconseguir el desenvolupament dels propis gusts i interessos

literaris i de l’autonomia lectora.

- Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos, segons les

convencions formals del gènere i amb intenció lúdica i creativa.

- Actitud progressivament crítica i reflexiva davant la lectura.

- Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les

tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació.

7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM

El punt 4 de l’article 7 (principis metodològics i pegagògics) del Decret 34/2015, de 15

de maig per qual s’estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a les

Illes Balears diu així:

4
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“Sens perjudici del tractament específic que se’n fa en les matèries de l’àmbit

lingüístic, s’han de planificar activitats que fomentin la comprensió lectora, l’expressió

oral i escrita i el desenvolupament de la capacitat per dialogar i expressar-se en

públic. La lectura i la consolidació de l’hàbit lector són una responsabilitat que recau

en totes les matèries del currículum”

Per una banda, les àrees de llengua i literatura catalana i castellana integren dins el

seu currículum un bloc d’Educació literària que s’aborda des de tres perspectives

diferents: pla lector, introducció a la literatura a través dels textos i creació pròpia.

L’objectiu és “consolidar els hàbits de lectura, tot facilitant unes eines que han de

servir per a un procés de formació lectora que s’ha d’aprofitar al llarg de la vida. És a

dir, es tracta de crear futurs lectors, oferint un ventall de textos literaris amb la

finalitat que, en la lectura, la comprensió i la interpretació, cada alumne pugui trobar

la motivació que el farà lector habitual ”

En el currículum de llengües estrangeres, dos dels objectius específics són:

- Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d’extreure’n

informació general i específica, i també utilitzar la lectura com a font

d’informació, d’enriquiment personal i de coneixement d’altres cultures.

- Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos

didàctics a l’abast, com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta,

etc.

Per altra banda, en el currículum de les àrees no lingüístiques també hi apareixen

referències al foment de la lectura. En posam alguns exemples:

En matèries com Biologia i Geologia o Física i Química, s’ha de fomentar la lectura

de textos senzills de divulgació científica i l’ús de fonts d’informació com a eina de

recerca per adquirir nous coneixements.

A Educació Física es pot potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i la

comunicació i la lectura com a font de consulta i com a recurs de suport per assolir els
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aprenentatges.

A Educació Plàstica i Visual es contribueix a la competència lingüística “mitjançant

l’ús del llenguatge tècnic propi de la matèria, en què els alumnes han de tenir cura en

la precisió dels termes utilitzats. Amb la finalitat d’estimular l’hàbit de la lectura i

millorar l’expressió oral cal plantejar activitats que contribueixin a millorar la

comprensió lectora i la capacitat d’expressió.”

Al currículum de Geografia i Història fa referència a activitats que desenvolupin

l’interès i l’hàbit de la lectura, la comprensió raonada i l’anàlisi crítica; la capacitat de

comprendre textos i d’expressar-se amb correcció, etc.

8. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS PROPOSADES

Vegeu el punt 5. Temporalització. Allà hi apareixen especificades les activitats

proposades, organitzades en els diferents trimestres.
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PROGRAMACIÓ del PROJECTE APRENENTATGE SERVEI A LA SERRA DE
TRAMUNTANA

1.PROJECTE SERRA DE TRAMUNTANA

La línea metodológica d’aquest projecte és promoure l’aprenentatge

competencial dels alumnes. L’objectiu d’aquest projecte és promoure un aprenentatge

significatiu amb una experiencia real fomentant els mètodes de pedagogia activa i

reflexiva com és la realització d’una tasca d’aprenentatge servei . Des de les

departament de Biologia i Geologia considerem que el coneixement d’un espai tan únic

de la nostra illa com és la Serra de Tramuntana i la realització d’activitats al medi

natural, són una eina clau per a la vinculació dels alumnes amb el seu entorn més

proper.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

● Dur a terme un projecte servei per descobrir, intervenir i preservar la Serra de

Tramuntana.

● Impulsar processos d’ensenyament-aprenentatge col·laboratiu de servei a la

comunitat i d’interrelació amb el territori.

● Potenciar el treball en equip dins i fora del centre/ comunitat i la creació d’una

xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.

3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS

Consideram aquest programa com a un projecte de tot el centre, la qual cosa

suposa que tots els departaments didàctics s’hi han d’implicar, no obstant això hi

treballen sobretot els següents departaments: Biologia i Geologia, Física i Química,

Tecnologia  i Educació física.
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4. NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA

Aquest projecte s’adreça a tots els nivells, sobretot a 1r d’ESO i  a 4t d’ESO.

5. TEMPORALITZACIÓ

1R TRIMESTRE

● Sortida al Camí Vell de Lluc i realització d’un itinerari guiat (3r

ESO)

● Camp d’aprenentatge d’Orient ( 4t ESO )

2N TRIMESTRE ● Elaboració d’una guía o un triptic de l’Albufereta amb les

espècies més comunes de plantes i animals ( Inici del projecte)

( 1r ESO)

3R TRIMESTRE

● Elaboració, amb els alumnes de 1r d’ESO, d’una guía o un

tríptic de l’Albufereta amb les espècies més comunes de plantes

i animals ( elaboració del producte final )

● Visita, amb els alumnes de Biologia i Geologia,  al Jardí Botànic

de Sóller i estada al refugi de Deià, visita a la fundació Robert

Graves.

6. CONTINGUTS

● Metodologia d’aprenentatge servei.

● La serra de Tramuntana, espai per descobrir, experimentar i preservar: Necessitat,

compromís, reflexió i acció.

● Processos de col·laboració  amb altres entitats d’intervenció APS a la Serra.

● Pràctica reflexiva en comunitat.

● Xarxa d’intercanvi d’experiències i accions APS.
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● Transferència, documentació i avaluació d’aprenentatges i servei.

7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM

Relacionats amb els objectius generals de la matèria de Biologia i Geologia i també

amb els objectius generals d’etapa:

● “Conèixer i valorar el patrimoni natural de la Illes Balears i ser conscients de

la necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de manera sostenible, així com la

importància de promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a

conservar-lo.

● “Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi

de les Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i

utilitzar-los per fomentar valors , actituds i comportaments favorables a la

conservació dels recursos i la millora de la qualitat ambiental”

8. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS PROPOSADES

GRAELLA REGISTRE  ACTIVITATS PROJECTE APS

LLOC GRUP Professors/es
responsables

Data Activitat
relacionada

Senderisme per la
Serra. Camí vell
de LLuc

Camí vell de
Pollença a Lluc

3r  ESO Francesc Segura
Maria del Mar
Genovart
Margalida
Ballester
Xesca Gelabert

Novembre Fer una guia didàctica
interdisciplinar amb
aspectes culturals i
aspectes de la flora i
la fauna

Camp
d’aprenentatge
d’Orient

Orient 4t ESO
Cultura
científica
4t ESO
Ciencies
Aplicades

Xesca Gelabert

Mª del Mar
Genovart

1 octubre Característiques de
l’Alzinar com a
ecosistema. Fitxes de
botànica. Les plantes
de la Serra.
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Sortida Albufereta Albufereta 1r ESO Xesca Gelabert

Mª del Mar
Genovart

Realització del
projecte: “Descobrir
la fauna i la flora
de l’Albufereta”

Sortida
Deià-Sóller 2 dies
amb estada al
refugi de Deià

Conèixer la vida i
obra de  Robert
Graves. Visita a la
seva fundació.
Visita a l Jardí
Botànic de Sóller .
Itinerari des de
Sóller a Deià.

4t ESO Cristina Moyà

Maria del Mar
Genovart

Maig Fotos / Exposició
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PROGRAMACIÓ del PROJECTE ERASMUS+ 
 
 
1. NOM DEL PROJECTE. 

 
Encara que el projecte té el nom d’Erasmus+, durant aquest curs acadèmic en el 

centre es tenen 2 projectes Erasmus+ en marxa.  

El primer és el KA1, titulat “La actitud lúdica como herramienta de motivación y 

de prevención del abandono escolar prematuro” el qual es començarà aquest curs a fer 

les mobilitats pertinents i el curs de formació de centre enllaçat amb aquest. Cal 

recordar que aquest es troba relacionat amb l’anterior KA1 com una continuació 

d’aquesta lluita contra l’abandonament escolar prematur.  

Finalment, hi ha un KA2 titulat “Challenges of generation Z” (que comporta també 

la participació d’alumnat) el qual gestiona un centre d’Eslovènia i en el que el nostre 

institut participa. Sobre aquest darrer, aquest curs acadèmic es faran les mobilitats 

presencials que es varen deixar de banda l’any anterior per culpa de la situació sanitària. 

 

 
2. OBJECTIUS DIDÀCTICS. 
 

 En relació als objectius didàctics, cal destacar a continuació la divisió entre els 

tres projectes que actualment es troben en marxa en el nostre centre: 

  

 

KA1: La actitud lúdica como herramienta de motivación y de prevención del 

abandono escolar prematuro 

 

L'objectiu principal és que els docents del centre es formin en metodologies que 

potenciïn la actitud lúdica com a eina principal de motivació i de generació 

d'aprenentatges significatius, per intentar reduir la taxa de repetició i d'abandonament 

escolar prematur dels nostres alumnes. 

 

KA2: “Challenges of generation Z” 

 
Els objectius d’aquest projecte es centren principalment en els següents punts 
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principals:  

- Integrar de forma sensata, útil i segura de les TIC a l’educació. 

- Entendre el moviment com a part de la vida quotidiana. 

- Promocionar el patrimoni culinari europeu en la nutrició escolar, centrant-se en 

la salut a nivell local. 

- Contribuir de forma individual a la pal·liació del canvi climàtic. 

 

3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS. 
 

En relació als Departaments Didàctics implicats, cal destacar que tant els 

projectes KA1 com el KA2 impliquen a tot el centre i a tots els docents que 

voluntàriament vulguin participar d’aquest d’una manera o d’una altra.  

Així, l’Erasmus+ ressalta per ser un projecte amb un caire interdisciplinari molt 

marcat ja que pot abraçar tots els Departaments Didàctics que presenta el nostre 

centre. 

 

4. NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA. 
 

Tal i com ja s’ha esmentat en l’apartat 1 d’aquesta programació, en aquests 

moments hi ha dos projectes Erasmus+ activats en el nostre centre. El KA1 va dirigit al 

professorat amb la qual cosa no implica mobilitat d’alumnes, encara que els seus 

resultats afecten a tots els estudiants del centre ja que es lluita contra l’abandonament 

escolar cercant diferents metodologies innovadores. 

En el cas del KA2 (que ja implica una participació de l’alumnat del centre), el 

nivell afectat enguany seria el de 4t d’ESO amb mobilitats presencials ja establertes al 

calendari dels diferents centres participants. 

 

 
5. TEMPORALITZACIÓ. 

 
En relació a la temporalització, cal destacar que a causa de la millora de la situació 

d’alarma per la COVID-19 totes les planificacions (mobilitats, cursos,...) previstes pel 

curs passat s’han hagut de moure i es realitzaran aquest any acadèmic. 

En relació al KA1, es tenen unes dades provisionals dels diferents cursos 

estructurats i jobshadowings els quals s’iniciarien de cara al pròxim any (2022). Es 

tenen planificats 3 cursos estructurats i 3 jobshadowings. Aquest projecte finalitza a 
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finals de 2022. 

El KA2 té planificades les diferents mobilitats presencials durant aquest curs entre 

els mesos d’octubre i maig. En cada una d’aquestes participen 4 alumnes i 3 docents.  

 
6. CONTINGUTS. 

 
 A continuació es presentarà un breu resum dels continguts planificats per cada 

un dels projectes Erasmus+ planificats. 

 
 
KA1: La actitud lúdica como herramienta de motivación y de prevención del abandono 

escolar prematuro 

 

Continuació de la mateixa dinàmica de l’anterior KA1 ja que s’ha demostrat que 

motiva tant a professorat com a alumnat. 

 

KA2: “Challenges of generation Z” 
 

 
 Aquest projecte vol motivar a l’alumnat participant en diferents àmbits (ja 

exposats) a partir de diferents reunions i connexions telemàtiques a més mobilitats als 

països participants quan la situació sanitària ho pugui permetre. 

 
 
7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM. 

 
En relació a aquest epígraf, cal destacar que com ja s’ha esmentat en anteriors 

apartats, els coneixements que extreuran els docents en les diferents mobilitats del KA1 

juntament amb la formació relacionada afecten a tot l’alumnat del centre ja que es lluita 

contra l’abandonament escolar prematur. D’aquesta forma, es pot dir que el KA1 que 

actualment es té, presenta activitats que es relacionen amb tot el currículum. 

Si es comenta el cas del KA2, la base principal d’aquest és el medi ambient, les 

tradicions i aspectes relacionats amb la salut. Per tant, aquestes temàtiques es 

centrarien en apartats del currículum de 4t d’ESO dins les matèries de Geografia i 

Història, Biologia i Geologia, Tecnologia, Anglès, Educació Física, entre d’altres. 
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8. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS PROPOSADES. 
 

 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, les activitats i la seva seqüenciació i 

temporalització es troba actualment en procés d’establiment definitiu a causa de la 

situació sanitària actual. 

 

KA1: La actitud lúdica como herramienta de motivación y de prevención del abandono 

escolar prematuro 

 Aquest projecte té 3 cursos estructurats (Tallin, Bolònia i París) i 3 jobshadowings 

(Dinamarca, Estònia i un altre pendent de confirmar). Totes aquestes activitats tenen 

unes dates provisionals que s’aniran confirmant en les pròximes setmanes. Es recorda 

que totes aquestes s’inicien a partir d’inicis del pròxim any (2022). 

 

KA2: “Challenges of generation Z” 

  
 En quant al KA2, les activitats inicialment aprovades són les següents: mobilitat 

al mes d’octubre (5 – 8 d’octubre) a Eslovènia, rebuda al nostre centre entre els dies  

entre els dies 16 i 18 de novembre, la mobilitat a Portugal està planificada pels dies 28 

– 31 de març i finalment, la de Croàcia pels dies 3 – 6 de maig. 
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PROGRAMA TUTORIES TEATRALS

1. INTRODUCCIÓ

Tutories teatrals es un programa de formacio i innovacio educativa que preten facilitar als

centres educatius d’educacio secundaria obligatoria i batxillerat l’apropament a la

dramaturgia contemporania a traves de textos d’autors i autores de les Illes Balears. El

concepte d’aquesta proposta educativa te com a referent les tres linies directrius de la

innovacio educativa: mediacio, educacio i transformacio. 

El Teatre Principal i el Servei d’Innovacio Educativa posen a disposicio dels docents, per

una part, la tutoria teatral formada pels autors i autores de les obres, la direccio d’escena i el

suport tecnic, i, per l’altra, la formacio permanent del professorat per a la produccio de les

obres teatrals als centres educatius. 

2. ESTRUCTURA (descripció del programa)

El programa consta de cinc parts: 

a) Primera part: presentacio del programa i inscripcions. Aquesta primera part te per

finalitat presentar el programa Tutories teatrals 2021-2022 als centres educatius de les Illes

Balears a traves d’un acte presencial al Teatre Principal per als centres de Mallorca i

virtualment per als centres educatius de Menorca, Eivissa i Formentera. 

b) Segona part: jornades de formacio presencial. Formacio presencial en horari no lectiu (8

hores) per al professorat participant en el programa, amb la finalitat de coneixer el material

pedagogic de les obres seleccionades, donar suport i eines als docents participants per al

proces d’assajos amb l’alumnat. El professorat de cada centre participant elaborara el

projecte de teatre del seu centre educatiu per planificar les accions que es duran a terme

durant el curs 2021-2022. 

c) Tercera part: treball del text elegit i proces de produccio als centres educatius, en horari

lectiu. 

◦ Cada grup d’alumnes treballara el text elegit amb el professorat. 

◦ Produccio de l’obra teatral al centre educatiu: 

− Preparacio de la produccio teatral a l’aula i periode d’assajos. 

1. Coordinacio, cooperacio i comunicacio entre totes les persones partici- pants

a traves del Moodle (material pedagogic, dubtes, problemes en el 

proces de produccio...). 

2. Disposicio de materials de suport: repositori virtual d’espectacles progra- 

mats previament al Teatre Principal, acces a les funcions en streaming,

documentacio sobre companyies de teatre, propostes d’activitats educa-

tives, etc. 

1
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• Assessorament dels especialistes responsables del projecte i de

l’equip del Teatre Principal. 

• Prestec del vestuari i attrezzo de que disposa el Teatre Principal. 

• Visita guiada al Teatre Principal per coneixer el seu funcionament. 

d) Quarta part: representacions als centres educatius. Representacio de la produccio

teatral, entre tres i cinc funcions, al propi centre o en un espai escenic proper. Com a minim,

dues d’aquestes funcions han de ser obertes al public (comunitat educativa, barri, municipi,

etc.). Una persona representant del programa Tutories teatrals assistira a una de les

representacions de cada centre participant i seleccionara quatre centres per participar en la

cinquena part del programa. L’obertura de les representacions a la comunitat educativa i a

l’entorn propicia el retorn social al barri mes proper i el centre educatiu opera com a eix

verte- brador de la comunitat. D’altra banda, aquestes representacions serveixen per

consolidar la produccio teatral i donar seguretat i confianca a l’alumnat.

e) Cinquena part: Festival de Tutories Teatrals al Teatre Principal de Palma. Aquest acte

es la presentacio final de la tasca que s’haura dut a terme al llarg del curs escolar. Es preten

crear unes jornades de convivencia entre tots els agents par- ticipants en el programa

(alumnat, professorat, Tutories teatrals...). El Departament de Mediacio i Educacio Principal

Educatiu organitzara un ca- lendari de presentacions de les obres, dels quatre centres

seleccionats, al Tea- tre Principal de Palma. Les presentacions es faran en horari lectiu. 

El desenvolupament d’aquest programa s’adaptara a la normativa que es derivi de la

situacio sanitaria, si escau. 

3. OBJECTIUS

1. Promoure l’escriptura dramatica i donar visibilitat a la dramaturgia contempora- nia de

les Illes Balears. 

2. Propiciar habilitats comunicatives i habits culturals als joves dels centres edu- catius de

les Illes Balears. 

3. Crear nous publics per a les arts esceniques i estimular diferents sectors: cen- tres

educatius, escriptors i escriptores de textos teatrals i propostes esceniques per a la xarxa de

teatres de les Illes Balears. 

4. Convertir el Teatre Principal en agent de transformacio social estimant la prac- tica de

les arts esceniques entre joves d’entre 12 i 18 anys. 

5. Apropar el Teatre Principal als joves de les Illes Balears. 

4. PARTICIPANTS

De manera directa, dos professors del centre: Lluisa Espases (departament de Llengua

2
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Castellana) i Miquel Herrero (departament de Musica). De manera indirecta els alumnes que

realitzen l'optativa d'Arts Esceniques i Dansa de 4t d'ESO.

5. TEMPS I ESPAI (CRONOGRAMA)

1. Jornades formacio presencial:

• Presentacio de la formacio / Sala Petita Teatre Principal / 01-10 (16'30-19'30) i 02/10

(10'00-13'00)

• Els textos teatrals / CEP Palma /06/10 (17'00-20'00)

2. Treball del text i proces de produccio

• Tutoria 1 / Cep Palma / 24-11 

• Tutoria 2 / Centre educatiu / Marc 2022

• Tutoria 3 / Centre educatiu / Abril 2022

3. Festival de tutories teatrals.

• Trobada de convivencia entre alumnes, professors i tutories teatrals /Teatre

Principal / Juny 2022

6. AVALUACIÓ

Lliurament memoria final del programa al Servei d'Innovacio Educativa, a traves de l'entorn

d'ensenyanca i aprenentatge Moodle fins al 30 de juny de 2022

3
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PLA DE COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

1.-Objectius de la comissió

Oferir una gran varietat d’activitats i tallers innovadors i de qualitat, accessibles
a tots els alumnes i que es complementin amb el projecte educatiu del centre.
Organitzar i gestionar totes les activitats extraescolars que ofereix el centre així
com les activitats lúdiques que s’organitzen per a la participació en la celebració
de les festivitats pròpies de la comarca.

2.-Modalitats d’activitats

Existeixen dos tipus d’activitats extraescolars:
-Sortides escolars: són sortides amb pernocta, són voluntàries i necessiten
autorització d’inspecció educativa. Es requereix elaborar un projecte didàctic.
Veure model (annex 6)
-Activitats complementàries: són sortides, tallers, ponències o altres activitats de
caire didàctic, obligatòries durant el període lectiu i són autoritzades per l’equip
directiu.

3.-Protocol extraescolars

Ens indica tot el que s’ha de tenir en compte per organitzar i dur a terme una
activitat extraescolar. (annex 1)

4.-Procediment per la sol·licitud d’una activitat extraescolar
És el guió que podem seguir per sol·licitar a l’aplicació gestib la realització d’una
activitat extraescolar. (annex 2)

5.-Autoritzacions

És el model d’autorització que es lliura a les famílies abans de realitzar l’activitat.
(annex 3)

6.-Gestió econòmica
És el procediment a seguir per a la recaptació dels diners en el cas que una
activitat tengui un cost econòmic (annex 4)

7.-Pla prevenció per la COVID-19

És el protocol establert al present curs escolar, i mentre duri la pandèmia, que
s’ha de seguir per tal d’evitar contagis durant el desenvolupament d’activitats
extraescolars. (annex 5)
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8.-Calendari sortides curs 2021-22
(annex 7)



PROTOCOL EXTRAESCOLARS 2021-22

1. S’adjunta un calendari (revers) amb les dates
sobreimpressionades (color vermell) en les que no es podran
dur a terme sortides o activitats dins del centre que impliquin
ampliar més espai horari que el propi de la matèria.

- En el cas que una activitat complementària coincideix amb
dates no autoritzades es votarà a CCP si es pot realitzar o no.

2. Es poden realitzar màxim dues sortides per grup i trimestre.
Es prioritzaran les sortides multidisciplinars.

3. Totes aquelles activitats gratuïtes que es desenvolupin dins
del terme municipal d’Alcúdia no necessitaran
d’autoritzacions específiques, l’autorització ja està
formalitzada a la matrícula dels alumnes.

4. Totes aquelles activitats que es desenvolupin fora del terme
municipal d’Alcúdia i/o tenguin cost econòmic sí que
preciseran d’autorització específica de les famílies per escrit.

5. La data límit per l’enviament de les sol·licituds per poder dur
a terme activitats complementàries serà de 10 dies lectius
abans de l’activitat.

6. La data límit per a la recollida d’autoritzacions serà de tres
dies lectius abans de l’activitat ( hem de ser estrictes amb la
recollida per les condicions sanitàries d’aquest moment).

7. Per a poder fer la sol·licitud d’una activitat complementària

s’haurà de comptar, en primer lloc, amb el professorat
acompanyant, en una proporció d’un professor per cada 12
alumnes aproximadament; i, en segon lloc, del professorat
substitut.

El nombre de professors substituts necessari per a poder
fer l’activitat variarà en funció del nombre d’alumnes que
participin.

8. Les sol·licituds s’hauran de tramitar de manera telemàtica a
través del Gestib(pensar a emplenar tots els apartats) i s’ha
d’indicar visibilitat per les famílies un cop s’ha autoritzada.
- Menú “Centres” / “Autorització d’activitats

complementàries”.
9. Els alumnes poden perdre el dret a participar en les

activitats complementàries i/o extraescolars si el seu
comportament és reiteradament contrari a les normes de
convivència del centre (normes de convivència, punt 3
mesures de correcció, apartat “l”).

10. Per a totes aquelles activitats que tenguin cost econòmic,
cada departament didàctic disposa de capses metàl·liques
amb pany per poder guardar els diners i custodiar-lo a
secretaria.

11. L’organització d’una activitat extraescolar ha de garantir
que es mantindran les mesures de prevenció, higiene i
protecció front a la Covid 19 contemplades i aprovades al
Pla de contingència del centre.
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PROTOCOL PER SOL·LICITAR ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES ( SORTIDES / TALLERS) AL

GESTIB

----CENTRE (s'ha de seleccionar una de les dues opcions que es
detallen a continuació)

→opció 1: ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA
(activitat /taller dins horari lectiu i dins o fora del centre, requereix
autorització de direcció).

→opció 2: SORTIDA ESCOLAR ( quan surt de l’horari
lectiu, i requereix autorització d’inspecció educativa).

-- En cas d’ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA:

→NOVA SOL·LICITUD (s’han d’emplenar les cinc pipelles que
apareixen i que es detallen a continuació).

● DADES ACTIVITAT (títol, data, horari, descripció i caràcter
activitat).

● ITEMS
● ALUMNES (seleccionar els alumnes que realitzen l’activitat)
● PROFESSORAT ( seleccionar professors, professors

acompanyants i professors substituts)
● ACOMPANYANTS ( només en cas de personal no docent )

Fer visible a les famílies un cop s’ha autoritzada des de direcció.

(Recordar que cada una s’ha de desar).
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AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE O TUTOR/A - INFORMACIÓ -

Activitat:

Departament organitzador:

Data: Horari:

Lloc:

Objectius didàctics:

Professorat acompanyant:

Grups que hi participen i nombre d'alumnes:

Mitjà de transport:

Preu per alumne/a:

Observacions:

**En el cas que, durant la sortida, l’alumne/a presentés símptomes compatibles
amb la  COVID-19, tal i com estableix el protocol del centre, haurà de ser recollit
pels seus pares al lloc on es trobi en aquell moment.

...................................................................................................................................
Activitat:

El Sr./Sra (nom i llinatges) _________________________________pare/mare o tutor/a de

l'alumne/a (nom i llinatges)__________________________________, del grup ________

AUTORITZA LA PARTICIPACIÓ DEL SEU FILL/FILLA en la activitat descrita anteriorment.
OBSERVACIONS DEL PARE/MARE O TUTOR/A:

Signat:
_______________, ____ d'________ de ______         (pare/mare o tutor/a)

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE O TUTOR/A - INFORMACIÓ -

Activitat:

Departament organitzador:

Data: Horari:

Lloc:

Objectius didàctics:

Professorat acompanyant:

Grups que hi participen i nombre d'alumnes:

Mitjà de transport:

Preu per alumne/a:

Observacions:

**En el cas que, durant la sortida, l’alumne/a  presentés símptomes compatibles
amb la COVID-19, tal i com estableix el protocol del centre, aquest haurà de ser
recollit pels seus pares al lloc on es trobi en aquell moment.

...................................................................................................................................
Activitat:

El Sr./Sra (nom i llinatges) _________________________________pare/mare o tutor/a de

l’alumne/a (nom i llinatges)__________________________________, del grup ________

AUTORITZA LA PARTICIPACIÓ DEL SEU FILL/FILLA en la activitat descrita anteriorment.
OBSERVACIONS DEL PARE/MARE O TUTOR/A:

Signat:
_______________, ____ d'________ de ______         (pare/mare o tutor/a)
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GESTIÓ ECONÒMICA (Annex 4)

● Algunes activitats són de caire gratuit, en aquest cas no és necessària l’autorització
si la sortida és dins el terme municipal d’Alcúdia.

● Cada departament didàctic compta amb una capsa metàl·lica amb pany per a
guardar els diners que es recapten.

● El professor/a encarregat d’organitzar la sortida o activitat és el responsable dels
diners (s’ha d’especificar a l’autorització el preu unitari del cost de l’activitat).

● El secretari/a del centre és l’encarregat de custodiar la capsa metàl·lica amb els
diners.

● El professor/a organitzador ha d’acordar amb l’entitat que ofereix o realitza l’activitat
la modalitat de pagament ( per transferència bancària o en metàl·lic el dia de
l’activitat).



PLA DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 EN
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Ies Port d’Alcúdia

SEMPRE:

AUTORITZACIÓ: (si és fóra d’Alcúdia), on s’ha de fer constar que si el
professor/a telefona al pare, mare o tutor perquè un alumne presenta
símptomes compatibles amb la COVID-19 hauran d’anar a recollir-lo.

ORGANITZACIÓ: S’han d'organitzar en grups estables de convivència
(grup classe), i no poden mesclar-se amb altres grups estables en cap
moment.

FARMACIOLA: termòmetre, gel hidroalcohòlic, mascaretes FFP2, guants.

PROFESSORS ACOMPANYANTS: Un per cada 10-15 alumnes com a
mínim, i si només és un grup sempre 2 professors.

En cas de que un alumne presenti símptomes compatibles amb la
COVID-19: s’ha de seguir el mateix protocol que al centre (s’aillarà
l’alumne a un lloc separat de la resta, s’avisarà al centre i a la família
telefònicament i, si és possible, l’alumne abandonarà la sortida recollit
pels seus tutors legals).

- Si la sortida és caminant:

Mantenir la distància de seguretat de 1,5 m i dur la mascareta posada en
tot moment.

- Si la sortida és en bus:

Han de fer ús en tot moment de mascareta homologada i les finestres han
d’estar obertes per ventilar l’espai.

- Durant l’activitat:

Els alumnes mantendran les mateixes condicions que quan estan a un
aula del centre: 1’5m de distància i mascareta correctament posada.



Projecte didàctic
Sortida escolar:

IES PORT D’ALCÚDIA



PROJECTE DIDÀCTIC IES Port d'Alcúdia       curs 20..-20..

1. DATES I DESTINACIÓ

2. PROPÒSIT DE LA SORTIDA

3. OBJECTIUS DIDÀCTICS

4. EMPRESA ORGANITZADORA

5. TRANSPORT I ALLOTJAMENT

6. CONTINGUTS I ACTIVITATS

7. NORMES DEL VIATGE

8. AUTORITZACIÓ DE LES FAMÍLIES

9. RELACIÓ NOMINAL DEL PROFESSORAT

10. RELACIÓ NOMINAL DE L’ALUMNAT PARTICIPANT

11. ASSEGURANÇA

12. APROVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

13. APROVACIÓ DE LA DIRECTORA DEL CENTRE



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 2021-2022

1a avaluació 2a Avaluació 3a AVALUACIÓ

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

1r ESO Sortida Son real
(GH-BIO)

dia 20: A-C
dia 22: B-D

CaixaFòrum
(BIO-PLÀS)

dia 4: A-B
dia 5: C-D

Tallers
coeducació

setmana 13-17
desembre (el

dia està pendent
de concretar)

Sortida
Albufereta

(BIO-EF-APS)
30 març
1r A-B

Sortida
Albufereta

(BIO-EF-APS)
5 abril
1r C-D

11 i 12
Jornades
orientació

2n ESO Programa suma’t
Vela
(EF)

Dies pendent a
determinar.

Tallers
coeducació

setmana 13-17
desembre (el

dia està pendent
de concretar)

Albufera en
bicicleta
(FIQ-EF)

2 dies pendent
determinar

11 i 12
Jornades
orientació

Caixa Fòrum
Energia i Mates

(FIQ-MATES)

2 dies pendent
determinar

3r ESO Senderisme
camí vell

Pollença-Lluc
(BIO-EF-APS)

2 dies pendent
determinar

Tallers
coeducació

setmana 13-17
desembre (el

dia està pendent
de concretar)

11 i 12
Jornades
orientació

Caixa Fòrum
Reaccions
químiques i
electricitat

(FIQ-TECNO)

2 dies pendent
determinar

4t ESO Demolab Taller
genètica

BIOLOGIA 4t
11 novembre

Cultura
científica

Camp
d'aprenentatge
Orient (APS)
10 desembre

24 març
Visita COFIB

Cultura
científca

11 i 12
Jornades
orientació

Programa suma’t
Costejament

(EF)

Dies pendent a
determinar.



Visita AEMET
16 novembre

Ciències
aplicades i
Tecnologia

Tallers
coeducació

setmana 13-17
desembre (el

dia està pendent
de concretar)

Física i química
DEMOLAB
Fem cuina

4 maig

Demotec(UIB)
TIC

3 novembre
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Programació de Projecte TAC

PROGRAMACIÓ del PROJECTE TAC

1. NOM DEL PROJECTE.
Programa de tecnologies d’aprenentatge i en el coneixement en el desenvolupament

curricular (TAC).

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.

El Projecte TAC de l’IES Port d’Alcúdia té per objectius fonamentals facilitar els

recursos i formació necessàries a alumnat, professorat i famílies en l'ús i gestió de

tecnologies innovadores, garantir l’alfabetització digital i eliminar, en la mesura del

possible, la bretxa digital.

En els darrers anys s’ha posat de manifest la necessitat de canvis metodològics per tal

de garantir el dret d’aprenentatge en condicions d'equitat i qualitat. En conseqüència,

el centre va iniciar en el curs 2017-2018 la implementació de tecnologies

d’aprenentatge que permetin el desenvolupament curricular i l’adquisició de

competències clau en general i la competència digital de forma específica.

Per altra banda, aquest projecte ha guanyat rellevància en aquests dos darrers cursos

degut a les circumstàncies de pandèmia per la COVID-19.

3. OBJECTIUS DEL PROGRAMA TAC.

a. Promoure l'autonomia dels centres en la recerca de pràctiques educatives

innovadores que contribueixin al desenvolupament de les competències

de tot l'alumnat.

b. Millorar l'aprenentatge de l'alumnat en termes de desenvolupament de

totes les competències, especialment, les fonamentals per aprendre a

ser, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a aprendre.

c. Impulsar l'ús pedagògic i didàctic de les TAC a l'aula que suposi l'aplicació

de canvis organitzatius i metodològics que permetin donar resposta a les

necessitats educatives de l'alumnat des d'una perspectiva inclusiva.

d. Facilitar els canvis en els processos d'ensenyament i aprenentatge en la

modalitat digital propiciats pels centres educatius.

e. Col·laborar amb les famílies en el finançament dels recursos digitals i dels

equipaments determinats pel centre.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació de Projecte TAC

4. OBJECTIUS DEL PROJECTE TAC DEL CENTRE.

a. Facilitar a l’alumnat i professorat el suports físics i la connectivitat

necessàries pel desenvolupament del projecte TAC.

b. Donar formació a l’alumnat en l’ús de les eines digitals i entorns virtuals

d’ensenyament/aprenentatge habituals en el centre.

c. Promoure l’autonomia de l’alumnat en la competència digital.

d. Assolir per part de l’alumnat rutines digitals (consulta de correu

electrònic, missatgeria, publicacions web, etc.).

e. Millorar l’aprenentatge i el desenvolupament de l’alumnat en totes les

competències clau fent ús de tecnologies innovadores.

f. Facilitar adaptacions dels processos metodològics i en relació a recursos

que permetin donar una resposta adient al processos E/A i a les

necessitats dels alumnes.

g. Facilitar l’atenció a la diversitat i la inclusió de l’alumnat amb necessitats

i, de forma específica, l’alumnat de necessitats educatives especials

(UEECO) treballant la seva autonomia digital.

h. Implantació de sistemes de control parental per a continguts, amb

caràcter voluntari per les famílies.

5. COORDINACIONS I DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS.

Departament didàctic Àmbit d’aplicació TAC Professorat

Departament de Tecnologia Coordinació TAC Francisca Serra Socias

Coordinació TIC Toni Salas

Formació de l’alumnat a 1r Toni Salas

Dep. Educació plàstica i visual 1h/setmanal de lliure

disposició del centre per a

la formació de l’alumnat de

Professorat de nivell

del departament d’EPV
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1r.

Dep. Biologia i geologia 1h/setmanal de lliure

disposició del centre per a

la formació de l’alumnat de

1r.

Professorat de nivell

del departament de BG

6. DESTINATARIS DE LA FORMACIÓ, CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ.

Els objectius de l’apartat 4), a excepció de l’objectiu h), es duran a terme mitjançant

activitats que desenvoluparan els departaments i coordinacions implicades (apartat 5).

Aquestes activitats hauran de treballar els continguts que es detallen en les següents

taules en funció dels destinataris i en la temporització marcada.

Destinataris: Alumnat 1r ESO

Responsables:

● Dep. EPV
● Dep. BG
● Dep. TECNO

Continguts Temporització

Correu electrònic corporatiu Correu electrònic corporatiu:
ús i maneig, adjuntar arxius,
etc.

1r trimestre

1r trimestre

Contrasenyes Generació de contrasenyes
segures.

1r trimestre

1r trimestre

Wifi Configuració de wifi 1r trimestre

1r trimestre

Ús bàsic del Chromebook Chrome OS 1r trimestre

Gestió del compte Perfil personal 1r trimestre

Entorn Gsuite Classroom 1r trimestre

1r trimestre
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Drive 1r trimestre

1r trimestre

Hangouts meet 1r trimestre

1r trimestre

Calendar 1r trimestre

1r trimestre

Documents 1r trimestre

1r trimestre

Presentacions 2n trimestre

Full de càlcul 2n i 3r trimestre

Sites 2n i 3r trimestre

Youtube ● Creació i gestió de
documents visuals.

● Ús i maneig
responsable.

2n i 3r trimestre

Rutines digitals ● Consulta de correu
electrònic.

● WEB i xarxes socials de
centre.

● Ús i maneig
responsable.

● Seguretat.

Al llarg del curs

Al llarg del curs

● La taula marca els continguts mínims que s’han de treballar al llarg del curs. el

professorat corresponent podrà decidir incorporar nous continguts en funció de

les necessitats de l’alumnat i circumstàncies que es puguin esdevenir al llarg del

curs.

● L’objectiu h) Implantació de sistemes de control parental per a continguts, amb

caràcter voluntari per les famílies, serà responsabilitat de la coordinació TAC.

● En els nivells de 2n, 3r i 4t d’ESO es reforçaran aquests continguts amb especial

atenció a les rutines digitals, ús i maneig responsable i seguretat.
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7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM

El projecte TAC facilita les eines i els recursos necessaris per l’assoliment dels

objectius específics i el desenvolupament de les competències clau de cada àrea, tant

de forma independent com interdisciplinar.

8. RECURSOS DEL CENTRE

Nivell Recursos

1r ESO Chromebooks

2nESO Chromebooks

3rESO Chromebooks

4tESO Tauletes

A més, el centre disposa d’aula d’informàtica amb 15 unitats operatives.

9. VALORACIÓ I MEMÒRIA DEL PROJECTE

a. Al llarg del curs. Es proposa un seguiment trimestral dels continguts

treballats. L’objectiu fonamental és la pròpia autoregulació del projecte al

llarg del curs. Aquest seguiment es realitzarà amb una graella com la

següent:

Destinataris: Trimestre:

Contingut
proposat

Contingut
treballat
(marcar
amb X)

Nivell Responsable Comentaris Propostes
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b. Memòria final de curs, segons model establert per centre.




