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PROGRAMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ
1. NOM DE LA COMISSIÓ: Convivència i coeducació.
2. OBJECTIUS DIDÀCTICS.
a) Aconseguir la integració efectiva de tots els membres de la comunitat
educativa.
b) Promoure la participació dels alumnes i de les famílies.
c) Aplicar les normes d’aula.
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) Prevenir la violència per raó de gènere i d’assetjament sexual.
g) Prevenir qualsevol tipus de discriminació.
h) Promoure una educació idèntica i en comú de persones d’ambdós sexes.
i) Treballar les emocions.
3. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS.
Els departaments didàctics implicat és el departament d’orientació. De forma
indirecta i directa tota la comunitat educativa hi participa.

La comissió serà

coordinada per Biel Crespí.
4. NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA.
Va adreçat a tots els nivells.
5. TEMPORALITZACIÓ.
ACTUACIONS GENERALS

QUAN?

Sessions informatives per professorat i
famílies.

Inici de curs.

Revisar pla d’acció tutorial.

Inici de curs.

Activitats d’acció tutorial.

Tot el curs i segons demandes.

Tutories individualitzades.

Inici de curs.
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Actuacions individualitzades
específiques.

Tot el curs i segons demandes.

Activitats dia internacional de la no
violència contra la dona

25 de novembre, 26 de novembre i 30
de novembre.

Activitats per prevenir i resoldre
conflictes.

Durant el curs.

Tallers i xerrades en col·laboració amb
altres institucions.

Durant el curs.

Activitats de centre per promoure la
cohesió i coeducació.

Durant el curs.

Servei de mediació escolar.

Durant el curs.

Memòria de la comissió.

Final de curs.

6. CONTINGUTS.
-

Integració de tots els membres de la comunitat educativa.

-

Participació en les diferents dinàmiques de membres de la comunitat educativa.

-

Ús de normes de conviència en els diferents espais.

-

Prevenció i gestió de conflictes.

-

Prevenció de la violència de gènere i d’assetjament sexual.

-

Prevenció de discriminacions.

-

Promoció de la coeducació.

-

Treball emocional.

7. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM.
Aquesta comissió ajuda a desenvolupar en els alumnes les capacitats esmentades en
els següents objectius del decret del currículum:
-

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 través d’activitats com: activitats d’acció tutorial, normes de centre i
aula, mediació entre iguals.

IES Port d'Alcúdia. Curs 2020-2021
Programació de la Comissió de convivència
-

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 través d’activitats com: tallers i/o xerrades impartides per serveis
externs, activitats d’acció tutorial, activitats de centre.

-

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.
-

A través d’activitats com: mediació entre iguals, activitats d’acció
tutorial.

Es treballa la competència social i cívica amb el conjunt d’activitats.
8. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS PROPOSADES.
La comissió de convivència i coeducació parteix de les activitats i suggeriments
proposats en la memòria de final de curs (2019-2020).
Arran d’aquí es treballarà en dos camins:convivència i coeducació.
Convivència: la convivència es duu a terme a nivell de tota la comunitat
educativa. Així es plantegen diferents tipus d’actuacions.
Pel que fa la convivència entre l’alumnat, una de les mesures de resoldre
conflictes que s’emprarà serà la mediació entre iguals. S’anirà formant a l’alumnat nou
que vulgui ser mediador a través de Convivèxit i amb l’ajuda del professorat o
orientadora del centre que estan formats. També es plantejaran activitats per fer a
tutoria.
Pel que fa a la convivència entre família i centre s’impulsarà l’espai familiar on
podran resoldre dubtes que tenguin relacionats amb l’educació del seu infant.
A principi de novembre i a principi de tercer trimestre es passaran uns
qüestionaris a tota la comunitat educativa per tal de conèixer com es se senten, com
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conviuen.
Aquest curs s’utilitzarà la bústia com a bústia de centre per tal que qualsevol
membre de la comunitat educativa pugui fer qualsevol demanda, suggeriment,
aportació o sol·licitud.
La mediació és entre iguals i per tant no sols els alumnes la podran emprar.
Coeducació. Les activitats que es realitzaran previstes són canviar els cartells
dels passadissos per educar en igualtat, en aquest cas, de paraules. Seguint amb
aquesta idea es realitzarà un decàleg de paraules pel centre. Es plantejaran
dinàmiques contra la violència de gènere. Es contactarà amb serveis externs (IBdona
o Creu Roja) per fer uns tallers sobre coeducació.
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PROGRAMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT
ÍNDEX

1. NOM DE LA COMISSIÓ.
2. OBJECTIUS DIDÀCTICS.
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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).
- Maria del Mar Genovart.
- Maria del Carme Andreu Pizà.
- Aina Maria Cañamaque Batle.
- Josep Marco Montoro.
- Toni Salas (Hort).
- Antònia Bisbal (Hort).
A més, per tal d’implicar a l’alumnat en aquesta comissió, a cada grup i subgrup 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
- Meteorologia
- …
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): Aquesta activitat que fa anys que
realitzam al centre, aquest curs escolar degut a la situació del COVID-19 hem
decidit de moment no realitzar-la. Intentarem pensar una manera de realitzar
aquest concurs sense haver d’anar aula per aula a puntuar-les.
- CONCURS D’ECOREPTE (a nivell individual)
- NETEJA DE PATIS
- ECOAUDITORIES
- HORT 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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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.

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 ALS QUE S’ADREÇA.

Està adreçat a tots els nivells.

5. TEMPORALITZACIÓ.

Està referenciat a tot el curs escolar.

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 per a poder concretar un pla d’actuació adient.
4. Assessorament de 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), revisat en el curs
2018-2019.
6. Elaboració d’activitats que permetin el foment de l’ús normalitzat de la llengua
catalana.
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7.

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 lingüística està vinculada a 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)

Diada de Sant Jordi

B)

Activitats lúdiques diverses a concretar al llarg del curs d’acord a les

necessitats i motivacions dels alumnes (jocs didàctics, concursos, ús d'aplicacions i xarxes
socials com instagram, ús de les TIC, interessos dels adolescents, etc.) per a fomentar la
utilització de la llengua catalana dins i fora del centre educatiu.
C)
D)

Enquesta lingüística de centre
Instal.lació d'un fil musical que substituirà el timbre actual i que permetrà

connectar els alumnes amb la llengua catalana a través de la música
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PROGRAMACIÓ de la COMISSIÓ de BIBLIOTECA i del PROJECTE DEL
CLUB DE LECTURA
1. INTRODUCCIÓ
La comissió de la Bibliotecas’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
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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 20/21 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.Elaborar un protocol per al préstec de llibres que s’adeqüi a la situació.
11.Seleccionar, organitzar i difondre recursos digitals de qualitat per donar suport
al currículum.
12.Assegurar l’accés de tots els alumnes als materials de lectura, de ficció i de no
ficció, independentment del seu context familiar i social.
13.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 2020-2021 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.
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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.

●

Inscripció dels alumnat i professorat a l’EDUTECA i explicació
del seu funcionament.

2N TRIMESTRE

●

Difusió del projecte entre la comunitat educativa.

●

Primeres activitats de dinamització lectora amb els alumnes.

●

Col·laboració amb els projectes del centre

●

Elaboració del bibliorepte 2021

●

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.

3R TRIMESTRE

●

Seguiment del Bibliorepte

●

Difusió de les activitats duites a terme

●

Diada de Sant Jordi

●

Prèstec bibliotecari

●

Registre de les donacions particulars i d’organismes públics.

●

Activitats de dinamització lectora amb els alumnes

●

Difusió de les activitats duites a terme
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●

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:
“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
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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
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
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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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COORDINACIÓ PRIMÀRIA- SECUNDÀRIA
2020-2021
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 2020-2021 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 la informació relativa a l’avaluació individualitzada per
cada alumne amb les qualificacions obtingudes a sisè de primària.
Remetre la informació a l’IES de totes les intervencions que s’han
fet amb l’alumnat procedent de les escoles.
Presentar a les escoles l’estudi de les competències lingüístiques
que s’està elaborant des de l’IES i fer una anàlisi a les reunions
pertinents per tal de fer una millora en aquest aspecte.
Organitzar una jornada d’acollida de portes obertes per a les
famílies.
Organitzar una jornada d’acollida i informativa per als pares.
Coordinar les proves clòniques o tasques concretes que es
considerin adients amb els centres que estan implicats.

-
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Avaluar la coordinació entre primària i secundària en la memòria
final corresponent.
Degut al COVID-19 durant aquest curs no s’organitzaran
observacions dins l’aula. No obstant, les sessions de treball es
faran presencials, sempre que tots els centres hi estiguin d’acord.

3. PLA DE TREBALL 2020-21
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.

DATAHORA

LLOC

CONTINGUTS DE LA REUNIÓ

ASSISTENTS

17/12/20
20

IES Port
d’Alcúdia

PRESENTACIÓ-PROPOSTA TREBALL
curs 2020-21

Membres de l’equip
directiu dels distints
centres

- Presentació dels membres

Hora:
14:00h

- Grups de 1r ESO

Coordinadora
primària-secundària

- Traspàs d'informació de grups de
1r eso. Estadística
- Valoració del començament de
curs. Buidatge de la informació per
part dels tutors.
- Proposta de treball per al curs
2020-21 a les reunions de
coordinació
- Presentació de l’anàlisi sobre les
competències lingüístiques als grups
de 1r ESO

Gener

IES PORT
D'ALCÚDIA

Reunió de treball- àrea d’anglès
a) Competències bàsiques instrumentals
que han d'assolir els alumnes al finalitzar
l'etapa de primària.
b) Seqüència i dimensió de continguts a
desenvolupar a les àrees a 1r ESO
c) Continguts treballats a 6è
d) Aspectes didàctics i metodològics en
ambdues etapes
e) Procediments i criteris d'avaluació a
primària i secundària
f) Proves inicials i finals
ASSISTENTS: Mestres de les àrees a

Membres de l’equip
directiu dels distints
centres
Mestres de l’àrea a
treballar dels centres
adscrits
1 professor de
secundària d’anglès
que impartesqui la
matèria a 1r ESO
Coordinadora
primària-secundària
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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.

Febrer

IES PORT
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Reunió de treball- àrea de llengua
catalana i castellana
a) Competències bàsiques instrumentals
que han d'assolir els alumnes al finalitzar
l'etapa de primària.
b) Seqüència i dimensió de continguts a
desenvolupar a les àrees a 1r ESO
c) Continguts treballats a 6è
d) Aspectes didàctics i metodològics en
ambdues etapes
e) Procediments i criteris d'avaluació a
primària i secundària
f) Proves inicials i finals

ABRIL

CEIP S’Hort des
Fassers

VISITA d’ alumnes de 6è a l’IES

Membres de l’equip
directiu dels distints
centres
Mestres de l’àrea a
treballar dels centres
adscrits
1 professor de l’IES
de català
1 professor de l’IES
de castellà
Coordinadora
primària-secundària

Alguns alumnes de
1r ESO
Alumnes de 6è
Tutors de 6è
Equip directiu

ABRIL

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
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JUNY

CEIP Norai

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

Curs 2020-2021
Orientadora
educativa
Tutors de 6è
Orientadora de
l’IES

JUNY

IES Port d’Alcúdia

Reunió del departament d’orientació
amb l’orientadora educativa (alumnes
S’Hort des Fassers)
Alumnes NESE/ NEE

JUNY

IES Port d’Alcúdia

Reunió del departament d’orientació
amb l’orientadora educativa (alumnes
Norai)
Alumnes NESE/ NEE

Orientadora
educativa
Orientadora del
centre
Orientadora
educativa
Orientadora del
centre
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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 3 projectes Erasmus+ en marxa.
El primer és el “KA1: Combatir el abandono escolar temprano en una zona
turística” (amb només mobilitat de docents) que no es va poder acabar l’any passat a
causa de la situació d’alerta sanitària pel COVID-19.
Després ens trobem un segon KA1, titulat “La actitud lúdica como herramienta
de motivación y de prevención del abandono escolar prematuro” que es tenia
planificat començar aquest curs i que està aprovat per la UE i pendent de firma del
conveni amb el SEPIE. Una vegada signat el conveni es gestionarà per aplaçar-ho
(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, també s’està gestionant per fer totes les
aportacions via telemàtica durant aquest curs escolar i deixar les mobilitats per fer-les
quan la situació sanitària millori.

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: Combatir el abandono escolar temprano en una zona turística
Amb la realització d'aquest projecte volíem formar els professors del nostre
institut per poder prevenir i lluitar contra l'abandonament escolar primerenc que
patim, sobretot a l'viure en una zona turística on és molt fàcil trobar feina i tenir un
sou. Molts dels nostres alumnes, al complir els 16 anys decideixen abandonar el
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sistema escolar per incorporar-se a el món laboral, on, sempre des del seu punt de
vista, guanyen uns diners que no tindrien si seguissin estudiant.
Havent constatat una clara necessitat de reaccionar davant l'abandonament
dels estudis creiem necessari aprendre de noves eines i sistemes de gestió que
s'estiguin

posant

en

pràctica

a Europa i que siguin eficaces per combatre

l'abandonament escolar primerenc. A més, considerem necessari establir relacions de
cooperació entre països d'Europa per enriquiment mutu i futures col·laboracions entre
alumnat i professorat.
Volem reduir el percentatge d'abandonament, així com la taxa de repetició. Per
això, creiem fermament que la innovació educativa, així com una correcta orientació
acadèmic professional, són claus per a això. Ens interessa conèixer noves eines i
enfocaments per combatre el fracàs escolar i l'abandonament d'hora. Estem
convençuts que aprendre dels nostres iguals europeus ens pot enriquir molt en aquest
aspecte i proporcionar-nos noves eines. La idea principal és millorar les competències
dels docents i l'equip directiu per fer front comú i aconseguir la promoció i continuïtat
de l'alumnat en el sistema educatiu.
La nostra meta és reduir la taxa de repetició i la taxa d'abandonament escolar
prematur en el nostre centre un cop que posem en pràctica tots els coneixements
adquirits en els cursos i l'aprenentatge per observació.
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
principals:
-

Integrar de forma sensata, útil i segura de les TIC a l’educació.

-

Entendre el moviment com a part de la vida quotidiana.
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-

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 tres projectes Erasmus+ activats en el nostre centre. Els dos KA1 van
dirigits 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 3r d’ESO i per l’any vinent el de 4t d’ESO. Encara
aquest projecte està pendent de reunió dels diferents coordinadors per establir
concretament

les

activitats

i

mesures

que

s’empraran

per

desenvolupar-ho

(inicialment telemàticament).

5. TEMPORALITZACIÓ.
En relació a la temporalització, cal destacar que a causa de la situació d’alarma
per la COVID-19 totes les planificacions (mobilitats, cursos,...) previstes pel curs
passat s’han hagut de moure i actualment es troba en procés de reorganització.
Una vegada el KA1 de l’any passat hagi finalitzat es començaran amb les
mobilitats del següent KA1. Això es farà d’aquesta manera per no interferir amb el
normal funcionament del centre.
El KA1 inicial té una durada de dos anys que acaben a final de curs, i de l’altre
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KA1 es demanarà que es canviin les dates previstes inicialment.
El KA2, començarà durant aquest curs de manera telemàtica. De moment s’està
pendent de reunions entre els diferents coordinadors dels països participants.
6. CONTINGUTS.
A continuació es presentarà un breu resum dels continguts planificats per cada
un dels projectes Erasmus+ planificats.
KA1: Combatir el abandono escolar temprano en una zona turística
Els continguts es centren en diferents mobilitats i curs de formació per mostrar
als diferents docents implicats metodologies i eines útils per combatre l’abandonament
escolar prematur.

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 els
dos KA1 que actualment es tenen activitats es relacionen amb tot el currículum.

IES Port d'Alcúdia. Curs 2020-2021
Programació de Projecte o Comissió
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 3r d’ESO dins les matèries de Geografia i
Història, Biologia i Geologia, Tecnologia, Anglès, Educació Física, entre d’altres.
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: Combatir el abandono escolar temprano en una zona turística
Queden pendents dues mobilitats amb cinc docents. Dos a Praga a un curs de
formació i els altres tres a Eslovènia a un aprenentatge per observació. Tan aviat com
sigui possible realitzar les mobilitats es duran a terme.
KA1: La actitud lúdica como herramienta de motivación y de prevención del abandono
escolar prematuro
Aquest projecte està aprovat per la UE i pendent de signatura del conveni per
part del SEPIE. Una vegada es signi el conveni sabrem quines mobilitats ens han
acceptat i es podran dur a terme.
KA2: “Challenges of generation Z”
En quant al KA2, les activitats inicialment aprovades són les següents, encara
que sofriran canvis en funció de com evolucioni la pandèmia de la COVID-19.
Es tenia prevista una primera mobilitat a Portugal a l’octubre de 2020 que està
posposada. Una segona mobilitat a Eslovènia al Maig de 2021, a l’octubre de 2021
està previst acollir als altres socis al nostre centre i al maig de 2022 una altre trobada
a Croàcia.
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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 aquest curs 2019-2020
degut a les circumstàncies excepcionals de confinament viscudes, que han implicat la
suspensió de l’ensenyament presencial, passant a ser a distància i obligant al
teletreball per part del professorat i la implicació, més que mai, de les famílies.
Aquestes circumstàncies obliguen a reforçar i consolidar el Projecte TAC del centre.
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.
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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.
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, famílies i professorat 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. Consolidar l’ús de les TAC com a eina en el procés E/A en el centre.
g. 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.
h. 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.
i. Crear un fons de recursos digitals per a professorat.
j. Proposar a la direcció del centre la regulació en l’ús de les eines
implicades

en

l’ensenyament/aprenentatge

a

distància,

com

ara

videocridades, etc. (Decàleg de l’ensenyament/aprenentatge a distància).

5. COORDINACIONS I DEPARTAMENTS DIDÀCTICS IMPLICATS.
Departament didàctic

Àmbit d’aplicació TAC

Professorat

Departament de Tecnologia

Coordinació TAC

Francisca Serra Socias
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Coordinació TIC

Toni Salas

Formació de l’alumnat Professorat de nivell del
a 2n, 3r i 4t d’ESO
Dep.

Educació

plàstica

departament de Tecnologia

i 1h/setmanal de lliure

visual

disposició

del

Professorat de nivell del

centre departament d’EPV

per a la formació de
l’alumnat de 1r.

6. DESTINATARIS I NIVELLS ALS QUE S’ADREÇA.
El projecte va adreçat als següents destinataris i nivells:
●

Alumnat: tots els nivells.

●

Professorat.

●

Famílies.

7. CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ.
Els objectius de l’apartat 1), a excepció dels objectius i) i j), es duran a terme
mitjançant activitats que desenvoluparan els departaments i coordinacions implicades
(apartat 3)). 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
Continguts

Nivell

Responsable

Temporització

Ús bàsic del Chrome OS
Chromebook

1rESO

Dep. EPV

octubre

Gestió
compte

1rESO

Dep. EPV

octubre

2n, 3r, 4tESO

Dep.
Tecnologia

octubre

1rESO

Dep. EPV

octubre

del Perfil personal

Entorn Gsuite

Classroom
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2n, 3r, 4tESO

Dep.
Tecnologia

octubre

1rESO

Dep. EPV

novembre

2n, 3r, 4tESO

Dep.
Tecnologia

novembre

1rESO

Dep. EPV

2n trimestre

2n, 3r, 4tESO

Dep.
Tecnologia

octubre

1rESO

Dep. EPV

octubre

2n, 3r, 4tESO

Dep.
Tecnologia

octubre

1rESO

Dep. EPV

1r trimestre

2n, 3r, 4tESO

Dep.
Tecnologia

1r trimestre

Presentacions

2n

Dep.
Tecnologia

2n trimestre

Full de càlcul

3r, 4tESO

Dep.
Tecnologia

2n trimestre

Sites

4tESO

Dep.
Tecnologia

2n
i
trimestre

3r

Dep.
Tecnologia

2n
i
trimestre

3r

Dep. EPV

octubre

Dep.
Tecnologia

octubre

Drive

Hangouts meet

Calendar

Documents

Youtube

●

●

Correu
electrònic
corporatiu

Creació i 3r i 4t ESO
gestió
de
docume
nts
visuals.
Ús
i
maneig
respons
able

Correu
1rESO
electrònic
corporatiu: ús i 2n, 3r, 4tESO
maneig,
adjuntar
arxius, etc.
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Contrasenyes

Wifi

Rutines digitals

Generació
de 1rESO
contrasenyes
2n, 3r, 4tESO
segures.

Dep. EPV

octubre

Dep.
Tecnologia

octubre

Configuració
de wifi

1rESO

Dep. EPV

novembre

2n, 3r, 4tESO

Dep.
Tecnologia

novembre

Dep. EPV

Al
llarg
curs

del

Dep.
Tecnologia

Al
llarg
curs

del

●

●

Consulta 1rESO
de
correu
electròni 2n, 3r, 4tESO
c.
WEB
i
xarxes
socials
de
centre.

Destinataris: Professorat
Continguts
Ús
bàsic
Chromebook
Entorn Gsuite

Responsable

Temporització

ICONO

08/09/2020
(pendent
confirmació)

10h
de

Classroom

ICONO

08/09/2020
(pendent
confirmació)

10h
de

Drive

ICONO

08/09/2020
(pendent
confirmació)

10h
de

Hangouts meet

ICONO

08/09/2020
(pendent
confirmació)

10h
de

Calendar

ICONO

08/09/2020
(pendent
confirmació)

10h
de

Jamboard

Coordinació

2n trimestre

del Chrome OS

IES Port d'Alcúdia. Curs 2020-2021
Programació de Projecte TAC
TIC/TAC

Destinataris: Famílies
Continguts
Entorn Gsuite

Responsable

Temporització

Classroom

ICONO

Pendent

Calendar

ICONO

Pendent

Correu
electrònic Correu
electrònic Coordinació
corporatiu
corporatiu:
ús i TIC/TAC
maneig,
adjuntar
arxius, etc.

Octubre

Contrasenyes
segures

Coordinació
TIC/TAC

Octubre

Consulta de Coordinació
correu
TIC/TAC
electrònic.
WEB i xarxes
socials
de
centre.

Octubre

Coordinació
TIC/TAC

Octubre

Rutines digitals

●

●

Gestib

Els objectius i) Crear un fons de recursos digitals per a professorat i j) Proposar a la
direcció

del

centre

la

regulació

en

l’ús

de

les

eines

implicades

en

l’ensenyament/aprenentatge a distància, com ara videocridades, etc. (Decàleg de
l’ensenyament/aprenentatge a distància), seran responsabilitat de la coordinació TAC.
8. 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.
9. RECURSOS DEL CENTRE

IES Port d'Alcúdia. Curs 2020-2021
Programació de Projecte TAC
Nivell

Recursos

1r ESO

Chromebooks

2nESO

Chromebooks

3rESO

Tauletes

4tESO

Tauletes

A més, el centre disposa d’aula d’informàtica amb 25 unitats operatives.
10.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:
Contingut
proposat

Trimestre:
Contingut
treballat
(marcar
amb X)

Nivell

Responsable

Comentaris

b. Memòria final de curs, segons model establert per normativa.

Propostes

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
Localitat: Alcúdia, Illes Balears

Codi postal: 07400
Telèfon: 971 547 246

Adreça electrònica del centre: iesportdalcudia@educaib.eu
Coordinador del projecte: Francesc Segura March
Adreça electrònica del coordinador/coordinadora: Telèfon: 971 547 246
fsegura@iesportdalcudia.org
Títol del projecte de salut:
CEPS - IES PORT D’ALCÚDIA 2020- 2022
1. R
 esum 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)


●
●
●
●
●
●

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. T
 ransferència 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.
 . Objectius concrets, avaluables i assolibles que es pretenen assolir amb el
4
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.
Seguretat i prevenció de riscos.
5.1.
Garantir el compliment dels protocols de seguretat enfront al COVID 19 dins
el centre.

5.

5.2.

Aprendre a realitzar les tècniques bàsiques de primers auxilis.

5. P
 la d’acció per a la implantació i el desenvolupament del projecte

EIX 1 : Alimentació i vida activa.
Descripció Activitat

Nivell

Destinataris

Departament

Responsable

Temporalitzaci
ó

Recursos

Vine a l’IES en Bici

Tots

Alumnat

Comissió
Salut

Comissió
Salut

Tot el curs

Aparcame
nt
bicicletes

Alumnat

Educació
física

Miquel
Munar i
Francesc
Segura

1a Avaluació

presencial

Alumnat

Educació
física

Miquel
Munar i
Francesc
Segura

3a Avaluació

Presencial

Alumnat

Educació
física

Miquel
Munar i
Francesc
Segura

2a Avaluació

Qüestionar
i google

Condició física i salut

Activitats a la natura.
Sortides senderisme i
orientació.

Enquesta hàbits alimentàris
i d’activitat física

Tots

Tots

Tots

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

Presencial.
Guàrdia
Civil

EIX 3: Educació afectiva i sexual
Descripció Activitat

Nivell

Destinataris

Departament

Responsable

Temporalització

Recursos

Microteatre Dia
internacional contra la
violència de gènere.

1r
2n

Alumnat

Orientació

Joana

25,26 i 27
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

Orientació

Eulàlia

25,26 i 27
novembre

Presencial.

Xerrada Policia Tutor.

4t

Alumnat

Orientació

Joana

25,26 i 27
novembre

Presencial.

Taller “Tots i Totes Jugam”

2n

Alumnat

Educació
Física

Francesc
Segura

14-18
desembre

Presencial.
Programa
Suma’t

EIX 4: Prevenció de les addiccions
Descripció Activitat

Nivell

Destinataris

Departament

Responsable

Temporalització

Recursos

EIX 5: Seguretat i prevenció de riscos
Destinataris

Departament

Responsable

Temporalitzaci
ó

Recursos

1r
2n
3r
4t

Alumnes

Educació
Física

Miquel
Munar i
Francesc
Segura

2a i 3a
Avaluació

Presencial

Tots

Membres
comissió i
Claustre

Comissió

Francesc
Segura

Trimestral

Presencial

Claustre

Comissió

Cristina
Moyà

1r Trimestre

Presencial.
Enfermera
PAC

Descripció Activitat

Nivell

Realització de les tècniques
bàsiques de Primers Auxilis

Aplicació i seguiment de la
normativa COVID
Programa i actuacions
d’emergència d’alumnes del
programa d’Alerta Escolar
Balear.

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. E
 IX 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. M
 esures 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:
Molt bona

Bona

Interès i
participació.
Organització.
Adequació de
l’activitat.
Format de
l’activitat.
Observacions i
sugeriments:
Instruments de valoració general del projecte:

Regular

Data:
Dolenta

Grau d’assoliment dels objectius proposats
Molt
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
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

Adequat

Regular

Dolent

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. A
 ltra 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:

PROGRAMACIÓ EOIES
IES PORT D’ALCÚDIA
CURS 2020-21

Isabel Pericás Crespí
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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, visió que 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 sigui 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 2020-21 ens han concedit els dos grups d'anglès que vam
sol·licitar. Després de fer les proves d’anivellació es va decidir de fer un
grup de nivell intermedi B1 amb 15 alumnes i un de nivell intermedi B22
amb 12 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
17-23 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

febrer

Informar i ajudar els alumnes de formalitzar la
4

matricular
22-26 març

2ª Simulació dels examens orals

24-31 maig

Exàmens orals oficials

June

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.
9. Activitats
Durant aquest curs es faran tutories de caràcter voluntari tots els dilluns
per als alumnes de B1 i els dijous per als alumnes de B22 de les 14:00 a
les 15:00.
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.

5
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PROGRAMACIÓ del PROJECTE SOCLIMPACT
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 EUROPEU SOCLIMPACT
Col·laboració dels centres de secundària amb el projecte europeu SOCLIMPACT (UIB i
IMEDEA), per estudiar el canvi climàtic a les illes europees.
2. OBJECTIUS DIDÀCTICS.
El projecte SOCLIMPACT 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 i experimentar el treball de camp; 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:
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.
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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.
Construcció i utilització d’instrument de mesura fabricats pels alumnes del centre.
6) 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.
7) 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.
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.
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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

- Elaboració d’un mareograf a
instal·lar al port d’Alcúdia.
TECNOLOGIA

Tecnologia
TIC

- Realització d’instruments de
mesura basats en Arduino

4t

(TECNO).
- Tractament de la informació
amb Base de dades (TIC)

Efectes del canvi climàtic sobre
CIÈNCIES

Biologia i

els ecosistemes

geologia /

Dinàmica i evolució de les platges

Física i química

Tècniques de mostreig

1r,2n
3r,4t

Anàlisi dels paràmetres
fisicoquímics de l'aigua del mar

GEOGRAFIA/
HISTÒRIA

Geografia

Problemàtica mediambiental (1r)

1r,3r

Estudi d’impacte ambiental de la

ESO

costa del municipi (3r)
MATEMÀTIQUES Matemàtiques

LL.CASTELLANA

Representació gràfica de funció i

1r,2n

estadístiques (3r i 4t)

3r,4t

Llengua

Divulgació de la feina

castellana

(entrevistes, exposicions orals…)

3r,4t
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Tractament de la informació a
partir

de

diferents

tipologies

textuals.
Divulgació de la feina

LL.CATALANA

Llengua
catalana

(entrevistes, exposicions orals…)
Tractament de la informació a
partir

de

diferents

tipologies

1r,2n
3r,4t

textuals.
Treballar el projecte amb distints

ANGLÈS

Llengua
anglesa

tipus d’articles
A partir dels texts, tant orals com

4t

escrits, treballar el vocabulari del
tema i la gramàtica

DIBUIX

Educació
plàstica

Fotografia, vídeo, il·lustració,
cartell i còmic per documentar i
divulgar el projecte.

1r,2n
3r,4t

Sortides a la platja, per a la
recollida de mostres i dades.
EDUCACIÓ
FÍSICA

Educació física

Sortides en bicicleta.

4t

Esports aquàtics (natació,
immersions, piragua...)

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
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de la UIB i l'IMEDEA en el projecte SOCLIMPACT-VENOM als alumnes de
Biologia i geologia de 1r d’ESO (VENOM) i Biologia i geologia de 4t d'ESO
(SOCLIMPACT). Pendent de confirmació (realització presencial o telemàtica).
TECNOLOGIA 3r/4t ESO: construcció dels instruments (la UIB aporta el
material i la formació). Els perfiladors de platja i les sondes batimètriques es
varen fabricar fa dos cursos; en el present curs s’han de construir els aparells
del projecte VENOM: un baròmetre i un mareògraf, que s’instal·laran a la zona
del port, prop de l’institut.
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. Dependrà de la situació sanitària derivada de la pandèmia
de COVID-19.
BIOLOGIA 1r ESO: estudi de forma teòrica del canvi climàtic a les sessions
de la matèria, relacionant-ho amb el projecte SOCLIMPACT-VENOM. Un cop
construït el mareògraf, es farà la instal·lació al port (zona encara per
determinar) i es recolliran les dades periòdicament.

2a Avaluació
BIOLOGIA 3r/4tESO / EDUCACIÓ FÍSICA: continuació del mostreig a la platja.
BIOLOGIA 1r ESO / FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO / CIÈNCIES APLICADES 4t ESO:
estudi de què és el canvi climàtic, quines conseqüències pot tenir
, en
especial per a les nostres platges, i quines mesures es poden prendre per a
reduir-ne els impactes.
BIOLOGIA 1r ESO: Estudi de les dades obtingudes amb el baròmetre i
mareògraf. Visita a la zona del port on estigui instal·lat l’instrument (dependrà
de la situació sanitària en què ens trobem).
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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
(dependrà de la disponibilitat de l'aparell multiparamètric compartit amb els
altres dos centres de secundària del municipi i de la possibilitat de realitzar
sortides d’acord amb la situació sanitària en que ens trobem).
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.
3a avaluació
BIOLOGIA/TECNOLOGIA 3r/4t ESO: elaboració perfil topogràfic i batimètric
de la platja de sa Marina (pendent l’elaboració d’una maqueta).
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 i 3r ESO: Estudi d’impacte ambiental de la costa del
municipi i valoració de les dades obtingudes amb el projecte VENOM (impactes
de les oscil·lacions del nivell de la mar, rissagues, etc.).
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: la situació sanitària del present curs,
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marcada per les mesures sanitàries de seguretat derivades de la pandèmia de
COVID-19, fa molt difícil l’organització d’una jornada de centre SOCLIMPACT.
En funció de la situació sanitària i de les mesures de seguretat, es pretén
elaborar una pàgina web en la que apareguin totes les activitats que s’han
realitzat des del centre 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:
Fabricació d'instruments de mesura: perfilador de platja (circuit integrat) i
sonda batimètrica.
Programació amb Arduino.
Tractament de la informació amb eines TIC.
Continguts de Matemàtiques:
Anàlisi de dades, elaboració de taules, representacions gràfiques, estadística.
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.
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.

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.
Els continguts des les àrees de ciències esmentats (atmosfera, impactes
ambientals, canvi climàtic, ecosistemes) es recullen en els currículums de de les
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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,
mentre que l'avaluació de l'impacte ambiental es fa a 3r d'ESO.
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 del PROJECTE MARISTANY
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.

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 per divulgar el projecte.
El departament de tecnologia per treballar el tractament de la informació amb
base de dades (TIC).
El departament de matemàtiques per la representació de gràfics per reflexar
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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.

-

Sortida al Parc Natural de S’Albufera per realitzar el taller “L’aigua que
dòna vida a s’Albufera”.

-

Recerca d’informació del trets característics de cada ocell que els ajudi a
reconeixer-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

físico-químics

de

l’aigua,

multiparamètric hídric, i per fer el recompte d’ocells.

amb

ajuda

del
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-

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.
 .1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.
2
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.
El calendari de visites programades per aquest curs és el següent, al estar
amb l’escenari B , de semipresencialitat, es realitzaran dues visites
mensuals a Maristany, una amb el

grup 1 i una altra amb el grup 2.

Aquest dia el grup que queda a casa, tindrà unes activitats programades
pel classroom que haurà de realitzar i entregar.
Les visites es duràn a terme els dimarts, aprofitant les dues hores de
classe seguides abans del segon pati, així disposam de 2 hores i 15
minuts per anar a peu fins a Maristany, recullir els prismàtics i el
multiparamètric i fer les mesures pertinents i el recompte d’ocells i tornar
a peu al institut.
Calendari de visites programades

20 d’octubre

27 d’octubre

17 de novembre

24 de novembre

15 de desembre
19 de gener

26 de gener

16 de febrer

23 de febrer

16 de març

23 de març
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20 d’abril

27 d’abril

18 de maig

25 de maig

15 de juny

