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 Concreció curricular 

 A  la  concreció  curricular  del  centre  es  desenvolupa,  completa,  adequa  i  concreta  el  currículum 
 oficial  a  cada  centre  docent  i  forma  part  del  projecte  educatiu.  Implica  establir  un  marc  comú, 
 acordat  pel  claustre,  que  defineix  les  línies  educatives  del  centre  al  llarg  de  tota  l’etapa 
 educativa. 

 La concreció curricular ha de contenir, com a mínim, els elements següents: 

 a) Principis pedagògics d'acord amb el projecte educatiu del centre 

 b) Matèries optatives que ofereix el centre a cada un dels tres primers cursos. 

 c) Organització dels tres primers cursos d'ESO (per matèries o àmbits). 

 d) Definició dels itineraris de les matèries d’opció de quart d’ESO. 

 e) Proposta pedagògica. 

 f) Regulació de les actuacions dels equips docents: 

 - Per a la presa de decisions sobre la promoció. 

 -  Per  a  l'aplicació  dels  plans  individualitzats  de  reforç  per  als  alumnes  amb  matèries  no 

 superades del curs anterior i per aquells que hagin de romandre un any més en el mateix curs. 

 - Per a la presa de decisions sobre l'obtenció del títol de GESO. 

 g) Organització del programa de diversificació curricular (3r i 4t d'ESO). 

 h) Organització i flexibilitat dels grups i de les matèries. 

 i) Materials curriculars (llibres de text, de consulta, de lectura, etc). 

 j) Compromisos educatius de les mares, pares o tutors legals per facilitar el 

 progrés educatiu dels alumnes. 

 k) Pla específic de coordinació amb l’etapa d’educació primària. 

 l) Mesures organitzatives per a l'atenció educativa dels alumnes que no cursen 

 ensenyaments de religió. 

 m) Impartició de matèries i àmbits no lingüístics en llengües estrangeres. 

 n) Desplegament del currículum a l’aula: Situacions d’aprenentatge 

 Normativa aplicable:  Decret xx/2022, de xx de xxxx  pel qual s’estableix el currículum de 
 l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears 



 Introducció 

 L'educació  secundària  obligatòria  és  una  etapa  educativa  que  constitueix,  juntament  amb 
 l'educació primària i els cicles formatius de grau bàsic, l’educació bàsica. 

 L’ESO  comprèn  quatre  cursos  acadèmics,  que  es  cursen  ordinàriament  entre  els  dotze  i  els 
 setze  anys  d’edat.  Els  alumnes  s’han  d’incorporar  a  aquesta  etapa  l’any  natural  en  què 
 compleixen  dotze  anys.  Amb  caràcter  general,  els  alumnes  tenen  dret  a  romandre-hi 
 escolaritzats en règim ordinari fins als divuit anys, complerts l’any en què finalitza el curs. 

 Aquesta etapa s'organitza en matèries i en àmbits. 

 En  finalitzar  el  segon  curs  d’ESO,  s’entregarà  a  cada  alumne  i  als  seus  mares,  pares  o  tutors 
 legals  un  consell  orientador  que  ha  d’incloure  un  informe  sobre  el  grau  d’assoliment  dels 
 objectius  i  de  l’adquisició  de  les  competències  establertes,  així  com  una  proposta  de  l’opció 
 més  adequada  per  continuar  la  seva  formació,  que  podrà  incloure  la  incorporació  a  un 
 Programa de diversificació curricular o a un cicle formatiu de grau bàsic. 

 El quart curs d’ESO té un caràcter orientador (tant per als estudis postobligatoris com per a la 
 incorporació  a  la  vida  laboral)  amb  la  finalitat  que  els  alumnes  puguin  elegir  les  matèries 
 orientades  a  les  diferents  modalitats  del  batxillerat  i  els  diversos  camps  de  formació 
 professional. 

 Les finalitats de l’educació secundària obligatòria són les següents: 

 a)  Aconseguir  que  els  alumnes  adquireixin  els  elements  bàsics  de  la  cultura,  especialment  en 
 els  seus  aspectes  humanístic,  artístic,  científic,  tecnològic  i  motriu;  que  desenvolupin  i 
 consolidin  els  hàbits  d'estudi  i  de  treball,  així  com  hàbits  de  vida  saludables,  tot  preparant-los 
 per  a  la  seva  incorporació  a  estudis  posteriors  i  per  a  la  seva  inserció  laboral;  i  formar-los  per  a 
 l'exercici dels seus drets i obligacions com a ciutadans. 

 b)  Conèixer  i  valorar  el  patrimoni  lingüístic,  històric,  artístic,  cultural  i  ambiental  de  les  Illes 
 Balears,  com  a  referents  per  entendre  les  realitats  del  món  contemporani  i  participar  de  manera 
 solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social. 



 Principis generals 

 1. A l’ESO s’ha d’atendre especialment l'orientació educativa i professional dels alumnes. 
 En aquest context s'ha d’incorporar, entre altres aspectes, la perspectiva de gènere. 

 2.  S’ha  de  posar  èmfasi  a  garantir  la  inclusió  educativa,  l'atenció  personalitzada  als  alumnes  i  a 
 les  seves  necessitats  d'aprenentatge,  la  participació  i  la  convivència,  la  prevenció  de  dificultats 
 d'aprenentatge  i  la  posada  en  pràctica  de  mecanismes  de  reforç  i  flexibilització,  alternatives 
 metodològiques  o  altres  mesures  adequades  tan  aviat  com  es  detecti  qualsevol  d'aquestes 
 situacions. 

 3.  L'ESO  s'ha  d’organitzar  d'acord  amb  els  principis  d'educació  comuna  i  d'atenció  a  la  diversitat 
 dels  alumnes.  Correspon  a  la  Conselleria  d’Educació  i  Formació  Professional  regular  les 
 mesures  d'atenció  a  la  diversitat,  organitzatives  i  curriculars  que  permetin  als  centres,  en 
 l'exercici  de  la  seva  autonomia,  una  organització  flexible  dels  ensenyaments  adequada  a  les 
 característiques dels seus alumnes. 

 4.  Entre  les  mesures  assenyalades  en  l'apartat  anterior,  s’hi  han  de  contemplar  les  adequacions 
 del  currículum,  la  integració  de  matèries  en  àmbits,  els  agrupaments  flexibles,  els 
 desdoblaments  de  grups,  la  codocència,  l'oferta  de  matèries  optatives,  els  programes  de  reforç 
 i les mesures de suport personalitzat per als alumnes. 

 5.  Els  centres  han  de  posar  especial  atenció  en  la  potenciació  de  l'aprenentatge  de  caràcter 
 significatiu  per  al  desenvolupament  de  les  competències,  tot  promovent  l'autonomia  i  la 
 reflexió. 

 6.  Els  centres  que  imparteixen  els  ensenyaments  de  l’ESO  han  d’adoptar  mesures  d’acolliment  i 
 adaptació per als alumnes que s’incorporin en qualsevol moment de l’etapa. 



 a) Principis pedagògics d'acord amb el projecte educatiu del centre (  veure  Trets d’identitat  ) 

 El  professorat  està  compromès  amb  desenvolupar  una  tasca  docent  professional,  afavorint 
 el funcionament  del centre i col·laborant en el compliment del Projecte Educatiu. 

 ❏  Fomentant  els  canals  de  comunicació  existents  per  tal  d’afavorir  la  col·laboració  i  el 
 diàleg entre els diferents membres de la comunitat educativa 

 ❏  Realitzant un ensenyament basat en: 
 ●  L’adaptació a les característiques i necessitats educatives de l’alumnat. 
 ●  El  desenvolupament  de  l’autonomia  i  el  foment  de  la  iniciativa  personal  de 

 l’alumnat. 
 ●  La utilització de metodologies de cooperació i treball en equip. 
 ●  L’ús habitual de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge. 
 ●  El foment de l’hàbit de lectura i de les diferents estratègies d’aprenentatge. 
 ●  Els  projectes,  treballs  de  recerca  i  l’exposició  oral  com  a  mitjans 

 d’autoaprenentatge i comunicació. 
 ●  Realitzar  un  aprenentatge  que  desenvolupi,  fomenti  i  promogui  les 

 competències clau. 
 ❏  Fomentant  (amb  l’exemple  i  formant  part  de  les  diferents  comissions)  el  coneixement 

 crític i                    l’assoliment d’actituds positives respecte a: 
 ●  La llengua pròpia de les Illes Balears i les diferents llengües i cultures. 
 ●  La nostra societat, fomentant actituds de col·laboració i solidaritat. 
 ●  La  tolerància  i  el  respecte  cap  als  altres  independentment  de  les  seves 

 característiques, creences  i necessitats. 
 ●  La utilització del diàleg i la mediació per a la resolució de conflictes. 
 ●  La cura del medi ambient i el consum responsable. 
 ●  L’hàbit lector. 
 ●  L’assoliment d’hàbits beneficiosos per a la salut. 
 ●  La integració de la cultura coeducativa en el centre. 

https://docs.google.com/document/d/1moYw9nlGnkN0SKckExaz9DPn73c-uWIfZjrayEJlk1I/edit


 b) Matèries optatives que ofereix el centre a cada un dels tres primers cursos. 

 Aprovat claustre 04/05/22  1r  2n  3r 

 Cooperació i serveis a la comunitat*  2  2  - 

 Segona Llengua estrangera*  2  2  2 

 Igualtat de Gènere  2 

 Cultura Clàssica I i II  -  2  2 

 Recursos digitals I i II  2  -  2 

 Consum responsable  -  2  - 

 Introducció a la Filosofia  2 

 Música  2 

 Els  alumnes  poden  cursar  les  matèries  de  segona  llengua  estrangera  i  cooperació  i  serveis  a  la 

 comunitat  en  cada  un  dels  cursos.  La  resta  de  matèries  optatives  només  es  poden  fer  una 

 vegada. 

 Recursos digitals II i cultura clàssica II: 

 Per  poder  cursar  recursos  digitals  II  i  cultura  clàssica  II  s’ha  d’haver  fet,  respectivament,  recursos 

 digitals  I  o  cultura  clàssica  I.  Excepcionalment,  al  tercer  curs,  es  podrà  cursar  les  matèries  de  recursos 

 digitals  II  o  cultura  clàssica  II  sense  haver  fet,  respectivament,  recursos  digitals  I  o  cultura  clàssica  I.  A 

 aquest  efecte,  els  professors  que  imparteixen  les  matèries  han  d’establir  els  procediments  perquè  els 

 alumnes puguin acreditar els coneixements previs necessaris. 

 Segona  llengua  estrangera:  Es  pot  començar  a  impartir  la  matèria  de  segona  llengua  estrangera  al 

 primer  curs,  sempre  que  el  nombre  d’alumnes  matriculats  no  sigui  inferior  a  deu.  En  tot  cas,  s’ha 

 d’assegurar  la  continuïtat  de  la  matèria  als  cursos  posteriors  independentment  del  nombre  d’alumnes 

 que la cursin. 

 L’ensenyament  de  la  segona  llengua  estrangera  s’inicia  de  forma  ordinària  al  primer  curs.  Això  no 

 obstant,  els  alumnes  es  poden  incorporar  a  aquests  ensenyaments  a  qualsevol  curs  posterior,  sempre 

 que acreditin els coneixements necessaris. 



 c) Organització dels tres primers cursos d'ESO (per matèries o àmbits). 

 Al claustre del 4 de maig de 2022 es decideix l’opció sense àmbit. 

 1r  2n  3r 

 Educació Física  2  2  2 

 Geografia i Història  3  3  3 

 Llengua i Literatura Castellana  3  3  3 

 Llengua i Literatura Catalana  3  3  3 

 Matemàtiques  4  3  4 

 Anglès  3  3  3 

 Religió / Atenció Educativa  1  1  1 

 Biologia i Geologia  3  2 

 Física i Química  3  2 

 Tecnologia i Digitalització  3  2 

 Música  3 

 Educació Plàstica, visual i audiovisual  3  2 

 d) Definició dels itineraris de les matèries d’opció de quart d’ESO: 

 Biologia i Geologia 

 3+3+3 

 Digitalització 

 Economia i emprenedoria 

 Expressió artística 

 Física i Química 

 Formació i Orientació Laboral 

 Llatí 

 Música 

 Segona llengua estrangera 

 Tecnologia 



 e) Proposta pedagògica. 

 1.  Inclusió a les aules. 

 -  Disseny  universal  d’aprenentatge  :  Segons  el  Decret,  els  centres  han  d’elaborar  les  seves 

 propostes  pedagògiques  per  a  tots  els  alumnes  d'aquesta  etapa  basant-se  en  el  DUA,  aquest 

 model  d’ensenyament,  té  com  a  objectiu  una  inclusió  real  a  l'aula  ,  el  docent  haurà  de  tenir  en 

 compte  com  i  en  quins  formats  es  representen  els  continguts  als  alumnes,  de  quina  manera  pot 

 mantenir  el  seu  interès  i  motivació  i  valorar  quines  són  les  maneres  més  adequades  per 

 demostrar  allò que s'ha après (evidències d’aprenentatge). 

 El DUA proposa  tres principis fonamentals  : 

 1.  El primer és de  reconeixement o representació  que  fa referència a com es presenta el 

 contingut i als coneixements, o dit altrament: què aprendre? No tothom processa la 

 informació rebuda de la mateixa manera, per la qual cosa, el docent haurà de presentar 

 la informació als alumnes mitjançant diferents suports i en formats diferents tenint en 

 compte la seva capacitat de percepció, comprensió o l'ús del llenguatge, entre d'altres. 

 2.  El segon és el que té a veure amb la  motivació  i respon  a la pregunta de per què 

 aprendre? A algunes persones els motiva fer-ho en grup ia d'altres de manera individual; 

 a unes les novetats els crida l'atenció, mentre que a altres les coses noves poden 

 generar incertesa o falta de seguretat, i prefereixen aprendre seguint rutines. Per això, 

 tenint present aquest principi, el docent haurà de proporcionar opcions que permetin 

 diferents maneres de motivar el seu alumnat per assegurar-se'n el compromís i la 

 cooperació. 

 3.  El tercer i darrer principi se centra en  l'acció i  l'expressió  , responent així a la pregunta 

 de com aprendre? En aquest sentit, DUA parteix de la noció que hi ha múltiples maneres 

 d'expressar el que s'ha après. Per exemple, un alumne que tingui barreres derivades 

 d'un coneixement insuficient de la llengua pot ser capaç d'explicar-se millor amb 

 l'expressió oral que amb l'escrita. En definitiva, aquest mètode d'ensenyament proposa 

 que s'ofereixin opcions diferents per poder demostrar allò que s'ha après. 

 A  més,  el  Disseny  Universal  de  l'Aprenentatge  és,  essencialment,  una  adaptació  al  currículum,  i 

 gràcies a la flexibilitat que ofereix és compatible amb altres metodologies actives. 



 -  Aprenentatge  multinivell  :  S’han  d’arbitrar  mètodes  que  tinguin  en  compte  els  diferents 

 ritmes  d'aprenentatge  dels  alumnes,  afavoreixin  la  capacitat  d'aprendre  per  si  mateixos 

 i promoguin el treball en equip. 

 2.  Aprenentatge centrat en l’adquisició de les competències  del perfil de sortida: 

 (  annexes 1 i 2) 

 -  S’ha  de  posar  una  atenció  especial  a  l'adquisició  i  el  desenvolupament  de  les 

 competències  establertes  en  el  perfil  de  sortida  dels  alumnes  al  final  de  l'ensenyament 

 bàsic. 

 -  Per  donar  sentit  als  aprenentatges  i  afavorir  situacions  d'aprenentatge  significatives  i 

 rellevants  (annex  3)  ,  s’ha  d’acostar  l'escola  a  situacions,  qüestions  i  problemes  reals  de 

 la vida quotidiana. 

 3. S’ha de fomentar la correcta expressió oral i escrita i l'ús de les matemàtiques. 

 4.  Pla  de  lectura  :  A  fi  de  promoure  l'hàbit  de  la  lectura,  s’hi  ha  de  dedicar  un  temps  en  la 

 pràctica docent de totes les matèries. 

 5.  Integració  de  les  competències  treballades  :  S’ha  de  dedicar  un  temps  de  l'horari  lectiu  de 

 totes  les  matèries  a  la  realització  de  projectes  significatius  i  rellevants  i  a  la  resolució 

 col·laborativa de problemes  , reforçant l'autoestima,  l'autonomia, la reflexió i la responsabilitat. 

 6.  Sense  perjudici  del  seu  tractament  específic,  la  comprensió  lectora,  l'expressió  oral  i  escrita, 

 la  comunicació  audiovisual,  la  competència  digital,  l'emprenedoria  social  i  empresarial,  el 

 foment  de  l'esperit  crític  i  científic,  l'educació  emocional  i  en  valors,  la  igualtat  de  gènere  i  la 

 creativitat  s’han  de  treballar  en  totes  les  matèries.  En  tot  cas,  s’han  de  fomentar,  de  manera 

 transversal,  l'educació  per  a  la  salut,  inclosa  l'afectiva  i  sexual,  la  formació  estètica,  l'educació 

 per a la sostenibilitat i el consum responsable, el respecte mutu i la cooperació entre iguals. 



 7.  En  el  procés  d'aprenentatge  de  les  llengües  estrangeres  ,  les  llengües  oficials  s’han  d’utilitzar 

 només  com  a  suport.  En  aquest  procés  s’han  de  prioritzar  la  comprensió,  l'expressió  i  la 

 interacció oral. 

 8.  Per  contribuir  al  manteniment  de  la  identitat  pròpia,  s’ha  de  fomentar  l’ús  de  la  llengua 

 catalana,  difondre  i  potenciar  el  coneixement  de  la  cultura,  el  patrimoni  i  les  tradicions  de  les 

 Illes Balears. 

 f) Regulació de les actuacions dels equips docents: 

 Es  prioritzarà  el  treball  i  la  coordinació  dels  equips  docents  i  el  seguiment  de  l’alumnat 

 quinzenal  (per  nivells),  incidint  en  tots  els  aspectes  d’organització  relacionats  amb  cada  nivell 

 educatiu. 

 Proposta 

 Dilluns  Dimarts  Dijous 

 1r ESO - 3r ESO  2n ESO - 4t ESO  1r Batxillerat 

 Els  criteris  de  promoció  i  titulació  s’establiran  al  claustre  (segons  proposta  de  la  CCP)  però  els 

 equips docents acordaran: 

 -  Els  criteris  de  funcionament  a  l’aula  (definir  criteris  de  funcionament  i  periodicitat, 

 distribució,  organització,  equips  de  treball  cooperatiu,  tasques,  situacions 

 d'aprenentatge compartides,...). 

 -  El  seguiment  de  l’alumnat  i  si  cal,  establiment  de  mesures  de  seguiment 

 extraordinàries. 

 -  Els  plans  individualitzats  de  reforç  per  als  alumnes  amb  matèries  no  superades  del  curs 

 anterior i per aquells 

 -  Els  plans  individualitzats  de  reforç  per  als  alumnes  que  hagin  de  romandre  un  any  més 

 en el mateix curs. 

 g) Organització del programa de diversificació curricular (3r i 4t d'ESO). 

 No es realitza al centre. 



 h) Organització i flexibilitat dels grups i de les matèries. 

 Criteris pedagògics per l'elaboració d'horaris _ 2022-23 
 Aprovat claustre 25/07/22 

 i) Materials curriculars (llibres de text, de consulta, de lectura, etc). 

 Relació de material didàctic_2022-23  (Pendent revisió  CCP) 

 j)  Compromisos  educatius  de  les  mares,  pares  o  tutors  legals  per  facilitar  el  progrés  educatiu 

 dels alumnes.  Aprovació trets d’identitat PEC (18-01-21) 

 Les famílies participen en el procés educatiu, adoptant les mesures necessàries per: 

 -  Afavorir  el  desenvolupament  dels  seus  fills  tant  a  nivell  acadèmic  com  a  nivell  d’hàbits 

 actituds, interessant-se, a la vegada,  per conèixer-ne l’evolució. 

 -  Estimular al seu fill/a per a que realitzi les tasques i activitats que se li encomanin. 

 -  Assistir a les reunions que es convoquin des de l’IES. 

 -  Informar  al  centre  seguint  els  canals  de  comunicació  pertinents  (professorat, 

 tutors/es,  equip  directiu)  d’aquells  aspectes  que  puguin  afectar  a  la  formació  del  seu 

 fill/a o a la seva relació amb el Centre. 

 -  Respectar  i  col·laborar  en  l’adequat  funcionament  i  compliment  del  reglament  del 

 centre. 

 -  Col·laborar  activament  en  els  òrgans  de  participació  establerts  per  als  pares  i  mares 

 (AMIPA,  Juntes  de  delegats,  Consell  escolar)  aportant  suggeriments  i  propostes  de 

 millora. 

https://docs.google.com/document/d/1Q9N_zZI_x5CSx7faBOG0Yoge5U2CAKKTo-_aD-XLXIo/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JtdZ0vCd3tKbgJKwVKn8aSOus5k1u_Uv72hgSDC6ts8/edit#gid=91181105


 k) Pla específic de coordinació amb l’etapa d’educació primària. 

 Per  garantir  la  continuïtat  del  procés  de  formació  dels  alumnes  i  una  transició  i  evolució 
 positiva  des  de  l'educació  primària  a  l'ESO,  s’han  establert  mecanismes  per  afavorir  la 
 coordinació entre aquestes etapes: 

 Setembre 
 -  Reunió d’acollida de famílies (abans de començar les classes). 
 -  Aplicació del Pla d’acollida de l’alumnat IES. 
 -  Realització de l’avaluació inicial. 

 Octubre 
 -  Reunió famílies amb els tutors/es IES. 
 -  Primera reunió de coordinació: 

 -  Traspàs  a  l’equip  docent  dels  CEIPs  sobre  els  resultats  de  l’avaluació  inicial  per  a  la 
 seva valoració. Incidències de principi de curs. 

 -  Aprovació del calendari de visites de l’alumnat i famílies de 6è de primària. 

 Desembre-Gener 
 -  Transmissió  als  CEIP  de  procedència  de  l’alumnat  dels  resultats  de  la  primera  avaluació 

 (Gestib) 

 Febrer 
 -  Segona reunió de coordinació 
 -  Valoració per part del CEIP i IES dels resultats de la 1a avaluació i propostes de millora. 
 -  Fixar criteris comuns entre 6è EP i 1r ESO: materials a emprar, ús de l’agenda, hàbits... 

 Maig  Portes obertes famílies i alumnat de 6è de  primària a l’IES. 

 Juny-juliol 
 -  Realització del informe de traspàs. 
 -  Reunió  tutors/es  6è  EP  amb  l’IES  (cap  d’estudis,  PT’s  i  orientadora)  per  traspassar 

 informacions més específiques de l’alumnat que calgui. 
 -  Reunió  entre  orientadora,  PT’s  i  professionals  EOEP  on  es  tracten  els  casos  NESE  i  es  fa  el 

 traspàs d’expedients* 
 -  Reunions de l’orientadora de l’IES amb famílies alumnat NESE de 6è de primària. 

 *La  informació  referida  als  alumnes  amb  NEE  ha  d’incloure,  a  més,  el  dictamen  d’escolarització, 

 l’informe  psicopedagògic  actualitzat  al  llarg  del  darrer  curs  de  primària  i  el  document  individual 

 d’adaptacions curriculars. 

 Pel  que  fa  a  l’alumnat  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu,  s’ha  de  remetre  un  informe 

 actualitzat amb les actuacions dutes a terme. 

 Quant  a  la  resta  de  l’alumnat,  sempre  que  s’hagi  fet  alguna  intervenció,  s’han  de  remetre  els  informes 

 elaborats pels equips d’orientació i suport a l’aprenentatge. 



 l)  Mesures  organitzatives  per  a  l'atenció  educativa  dels  alumnes  que  no  cursen  ensenyaments 

 de religió. 

 Es  defineix  el  Pla  d’atenció  educativa  de  manera  paral·lela  al  PAt  tenint  en  compte  que,  en 

 alguns grups, no assistirà el grup sencer. 

 Es realitzarà una proposta per part del departament d’orientació i s’aprovarà a la CCP. 

 m) Impartició de matèries i àmbits no lingüístics en llengües estrangeres. 

 No hi ha cap assignatura impartida en llengües estrangeres. 

 n) Desplegament del currículum a l’aula: Situacions d’aprenentatge 

 Per  a  l'adquisició  i  desenvolupament  de  les  competències,  l'equip  docent,  ha  de  dissenyar 
 situacions  d'aprenentatge,  tot  tenint  en  compte  la  concreció  curricular  del  centre,  les 
 característiques  dels  alumnes  i  de  l’entorn,  d'acord  amb  l’estructura  que  s'estableix  en  l'annex  3 
 i tenint en compte el següent: 

 -  Les  situacions  d’aprenentatge  han  d’estar  a  disposició  de  la  comunitat  educativa  del 
 centre  (  Drive de centre IESESPORLES_GESTIÓ DE CENTRE  / 103_Departaments  ) 

 -  Les situacions d’aprenentatge s’han de desplegar en la programació d’aula, que ha 
 d’incloure les seqüències didàctiques de les activitats d’ensenyament i aprenentatge, 
 les dinàmiques d’avaluació i els recursos necessaris per al desenvolupament de les 
 sessions. 

 -  A  les  programacions  d’aula,  s’hi  han  de  preveure  les  adequacions  necessàries  per 
 atendre els alumnes amb necessitat específica de suport educatiu des d’una 
 perspectiva inclusiva, tenint en compte els principis del Disseny Universal 
 d’Aprenentatge (  DUA  ). 

https://docs.google.com/document/d/1jwbtzSzAnlwiPdk8Z8FQTYZKHcwU_HrbX6iRkj2De7s/edit


 ANNEX 1  Perfil de sortida (  enllaç  ) 

 Es  vol  garantir  que  tot  alumne  que  superi  amb  èxit  l'ensenyament  bàsic  i,  per  tant,  assoleixi  el 
 perfil  de  sortida  i  sàpiga  activar  els  aprenentatges  adquirits  per  respondre  als  principals 
 desafiaments als quals haurà de fer front al llarg de la seva vida: 

 -Desenvolupar  una  actitud  responsable  a  partir  de  la  presa  de  consciència  de  la  degradació  del 

 medi  ambient  i  del  maltractament  animal  basada  en  el  coneixement  de  les  causes  que  els 

 provoquen, agreugen o milloren, des d'una visió sistèmica, tant local com global. 

 -Identificar  els  diferents  aspectes  relacionats  amb  el  consum  responsable,  valorant  les  seves 

 repercussions  sobre  el  bé  individual  i  el  comú,  jutjant  críticament  les  necessitats  i  els 

 excessos, i exercint un control social enfront de la vulneració dels seus drets. 

 -Desenvolupar  estils  de  vida  saludable  a  partir  de  la  comprensió  del  funcionament  de 

 l'organisme  i  la  reflexió  crítica  sobre  els  factors  que  hi  incideixen,  assumint  la  responsabilitat 

 personal i social en la cura pròpia i en la cura dels altres, així com en la promoció de la salut. 

 -Desenvolupar  un  esperit  crític,  empàtic  i  proactiu  per  detectar  situacions  d'inequitat  i  exclusió 

 a partir de la comprensió de les seves causes complexes que les originen. 

 -Entendre  els  conflictes  com  a  elements  connaturals  a  la  vida  en  societat  que  s’han  de  resoldre 

 de manera pacífica. 

 -Analitzar  de  manera  crítica  i  aprofitar  les  oportunitats  de  tota  mena  que  ofereix  la  societat 

 actual,  en  particular  les  de  la  cultura  en  l’era  digital,  tot  avaluant  els  seus  beneficis  i  riscos  i 

 fent-ne un ús ètic i responsable. 

 -Acceptar  la  incertesa  com  una  oportunitat  per  articular  respostes  més  creatives,  aprenent  a 

 manejar l'ansietat que pot portar aparellada. 

 -Cooperar  i  conviure  en  societats  obertes  i  canviants,  des  de  la  valoració  de  la  diversitat 

 personal i cultural com a font de riquesa i de l’interès per altres llengües i cultures. 

 -Sentir-se part d'un projecte col·lectiu, tant en l'àmbit local com en el global. 

 -Desenvolupar les habilitats que li permetin continuar aprenent al llarg de la vida. 

 L'essencial  de  la  integració  dels  reptes  en  el  perfil  de  sortida  rau  en  el  fet  que  afegeixen  una 

 exigència d'actuació, que connecta amb l'enfocament competencial del currículum. 

 La meta no és la mera adquisició de continguts, sinó aprendre a utilitzar-los per solucionar 
 necessitats presents a la realitat. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WFkly3kJRQueXZbpDRMd9hNIItzq7Taq


 ANNEX 2     Competències clau que s'han d'adquirir 

 Les  competències  clau  que  es  recullen  en  el  perfil  de  sortida  són  l'adaptació  al  sistema 
 educatiu  espanyol  de  les  competències  clau  establertes  en  la  Recomanació  del  Consell  de  la 
 Unió  Europea  (  Recomanació  del  Consell  de  la  Unió  Europea  de  22  de  maig  de  2018  relativa  a  les 
 competències  clau  per  a  l'aprenentatge  permanent  ).  Aquesta  adaptació  respon  a  la  necessitat  de 
 vincular  aquestes  competències  amb  els  reptes  i  desafiaments  del  segle  XXI,  amb  els  principis 
 i  finalitats  del  sistema  educatiu  establerts  en  la  LOE  i  amb  el  context  escolar,  ja  que  la 
 recomanació  es  refereix  a  l'aprenentatge  permanent  que  ha  de  produir-se  al  llarg  de  tota  la  vida, 
 mentre  que  el  perfil  remet  a  un  moment  precís  i  limitat  del  desenvolupament  personal,  social  i 
 formatiu dels alumnes: l'etapa de l'ensenyament bàsic. 

 La  vinculació  entre  les  competències  clau  i  els  reptes  del  segle  XXI  és  la  que  donarà  sentit  als 
 aprenentatges,  en  acostar  l'escola  a  situacions,  qüestions  i  problemes  reals  de  la  vida  quotidiana,  la  qual 
 cosa,  al  seu  torn,  proporcionarà  el  punt  de  suport  necessari  per  afavorir  situacions  d'aprenentatge 
 significatives i rellevants, tant per als alumnes com per al personal docent. 

 Amb  caràcter  general,  s’ha  d'entendre  que  l’assoliment  de  les  competències  i  els  objectius 
 previstos  en  la  LOMLOE  per  a  les  diferents  etapes  educatives  està  vinculat  a  l'adquisició  i  al 
 desenvolupament  de  les  competències  clau  recollides  en  el  perfil  de  sortida,  i  que  són  les 
 següents: 

 -Competència en comunicació lingüística. 

 -Competència plurilingüe. 

 -Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria. 

 -Competència digital. 

 -Competència personal, social i d'aprendre a aprendre. 

 -Competència ciutadana. -Competència emprenedora. 

 -Competència en consciència i expressió culturals. 

 La  transversalitat  és  una  condició  inherent  al  perfil  de  sortida,  en  el  sentit  que  tots  els 
 aprenentatges contribueixen a la seva consecució. 



 ANNEX 3  Situacions d’aprenentatge 

 Les  situacions  d’aprenentatge  són  instruments  de  disseny  curricular  que,  a  partir  de  la 
 concreció  curricular  del  centre,  integren  tots  els  elements  que  formen  part  del  procés 
 d’ensenyament-aprenentatge competencial en el marc del currículum de les matèries i àmbits. 

 S’adrecen  a  l’assoliment  dels  objectius  de  l’etapa  en  base  a  la  verificació  dels  descriptors 
 previstos  al  perfil  de  sortida  corresponent.  Aquests  descriptors  es  vinculen  a  les  competències 
 específiques  definides  en  aquest  Decret  per  a  cada  matèria.  Atès  que  les  competències 
 específiques  comporten  la  mobilització  de  diversos  sabers  i  recursos  per  tal  de  resoldre 
 situacions  complexes,  a  partir  dels  criteris  d’avaluació  d’aquestes  competències,  les  situacions 
 d’aprenentatge  integren  un  plantejament  d’avaluació  formativa,  de  forma  que  preveuen  les 
 dinàmiques  d’implicació  dels  alumnes  en  el  seu  procés  d’aprenentatge,  la  retroacció  per  part 
 dels professors i la valoració final, que ha de fonamentar els procediments de qualificació. 

 El  plantejament  de  les  situacions  d’aprenentatge  respon  al  requeriment  a  les  Administracions 
 educatives  que  apareix  al  punt  3  de  l’article  121  de  la  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig, 
 d’Educació,  d’afavorir  el  desenvolupament  del  currículum  mitjançant  l’elaboració  de  models 
 oberts de programació docent que puguin atendre les necessitats dels alumnes. 
 Les situacions d’aprenentatge es despleguen i implementen en forma de programacions d’aula. 
 Per  tal  de  promoure  el  desenvolupament  de  les  competències  clau  dins  del  currículum  i  atendre 
 així  el  perfil  de  sortida  de  l’etapa,  les  situacions  d’aprenentatge  han  de  ser  significatives, 
 obertes  i  complexes.  Han  de  presentar  reptes  que  es  puguin  adaptar  a  les  capacitats 
 individuals  dels  alumnes  i  proporcionar  les  condicions  que  els  puguin  encoratjar  a  valorar 
 críticament  el  seu  propi  procés  d’aprenentatge  i  el  seu  treball,  tot  facilitant  així  una  avaluació 
 formativa. 
 Una  situació  d’aprenentatge  és  significativa  quan  els  alumnes  veuen  les  connexions  entre 
 l’aprenentatge que experimenten i les seves aplicacions immediates i potencials. 
 La  situació  és  oberta  si  els  facilita  l’exploració  de  diverses  línies  de  coneixement  i  no  tan  sols 
 una,  si  incorpora  una  varietat  de  tasques,  encoratja  l’ús  de  diferents  mitjans  de  recerca  i 
 comunicació, i té com a resultat diferents tipus de treballs i produccions. 
 Finalment,  una  situació  d’aprenentatge  és  complexa  si  aquesta  requereix  l’ús  de  diversos 
 coneixements  i  sabers  del  currículum,  de  forma  que  permet  que  els  alumnes  interrelacionin  els 
 diversos elements que en formen part. 
 Les  situacions  d’aprenentatge  desenvolupen  les  competències  específiques  de  la  matèria, 
 matèries,  o  matèries  integrades  a  un  àmbit,  a  les  quals  són  aplicables  els  criteris  d’avaluació. 
 Aquestes  situacions  han  de  permetre  als  alumnes  relacionar  el  resultat  del  seu  treball  amb 
 l’assoliment  dels  objectius  generals  de  l’etapa  i  amb  l’aprenentatge  d’altres  àrees  i  àmbits  del 
 coneixement, tot facilitant la transferència del coneixement. 
 Una  situació  d’aprenentatge  requereix,  per  part  dels  alumnes,  recerca  (recollir  de  forma  crítica 
 informació,  seleccionar  la  més  rellevant  i  dur  a  terme  anàlisi  de  dades  i  informacions),  l’exercici 
 d’habilitats  de  pensament  i  de  raonament  com  la  inducció,  la  deducció  i  l’analogia,  la  dialèctica, 



 l’experimentació  i  la  simulació,  i  fer  créixer  la  seva  capacitat  de  qüestionar,  fer  judicis  crítics  i 
 sintetitzar per, finalment, ser creatius. 
 Les  situacions  d’aprenentatge  també  han  d’afavorir  la  cooperació  entre  els  alumnes  i  el  treball 
 en  equip,  mitjançant  el  plantejament  de  tasques  que  requereixin  habilitats  socials  i  de  relació 
 amb els altres. 

 Els principis del Disseny Universal d’Aprenentatge 
 Atesa  la  diversitat  dels  alumnes,  és  important  desenvolupar  situacions  d’aprenentatge 
 inclusives, que tinguin la flexibilitat suficient per permetre l’adaptació a diferents ritmes 
 d’aprenentatge  i  que,  tot  seleccionant  les  dinàmiques  de  grup  adequades,  en  facilitin  la 
 participació  de  tots  en  les  activitats.  En  aquest  sentit,  els  principis  del  disseny  universal  per  a 
 l’aprenentatge  són  el  fonament  per  a  aquest  desenvolupament,  com  estableix  el  punt  3  de 
 l’article  4  de  la  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d’Educació.  El  disseny  universal  per  a 
 l’aprenentatge  es  fonamenta  en  poder  proporcionar  diversos  mitjans  d’implicació, 
 representació, acció i expressió dels alumnes a l’activitat. 

 Marc de referència 
 El marc de referència són els objectius de desenvolupament sostenible de la ONU per al 2030. 
 Les  situacions  d’aprenentatge  han  de  tractar  temes  d’interès  públic,  relacionats  amb  la 
 sostenibilitat  ecològica  i  la  convivència  democràtica,  tot  incloent  de  forma  preferent  la 
 perspectiva  de  gènere  i  no  discriminació  per  orientació  sexual,  la  participació  ciutadana,  la 
 memòria històrica i reparació, i la justícia social. 

 Context de les situacions d’aprenentatge 
 La  recomanació  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  descriu  formalment  les  competències  clau 
 per  a  l’aprenentatge  permanent  com  «una  combinació  de  coneixements,  capacitats  i  actituds 
 adequades  al  context».  En  aquest  sen  tit,  el  context  de  les  situacions  d’aprenentatge  ha  de 
 proposar  situacions  comunicatives  i  formatives  relacionades  amb  l’àmbit  personal,  social, 
 educatiu i professional. 

 Les  de  l’  àmbit  personal  estan  relacionades  amb  l’entorn  familiar  i  personal  de  l’alumne,  tot 
 tenint en compte les seves aspiracions, el seu creixement i el seu autoconeixement. 
 En  el  context  social  ,  els  equips  docents  poden  dissenyar  situacions  d’aprenentatge  vinculades 
 a  la  participació  de  l’alumne  al  seu  entorn  més  proper,  tot  tenint  en  compte  institucions, 
 associacions i col·lectius. 
 El  context  educatiu  fa  referència  a  la  implicació  de  l’alumne  en  el  propi  centre  docent,  tant  en 
 les  activitats  de  l’aula  com  en  les  complementàries,  extraescolars  o  de  la  comunitat  educativa, 
 així com amb entitats d’ensenyament no formal o activitats esportives. 
 El  context  professional  té  en  compte  el  teixit  productiu  i  l’entorn  creatiu  proper  a  l’alumne, 
 centres de treball i associacions professionals. 



 Estructura de les situacions d’aprenentatge  (  Model de centre  ) 

 L’estructura d’una situació d’aprenentatge que dissenya l’equip docent ha de ser la següent: 

 1. Identificació. Etapa, nivell i matèria o àmbit. 

 2. Títol, plantejat preferentment en forma de pregunta, de forma que anticipi el repte. 

 3.  Relació  de  competències  específiques  i  criteris  d’avaluació  vinculats  que  es  tracten  a  la  matèria  o 

 àmbit  en  la  situació  d’aprenentatge,  segons  el  que  s’estableix  a  l’annex  2  del  Decret.  La  situació 

 d’aprenentatge  hauria  adreçar-se,  generalment,  a  un  nombre  reduït  de  criteris  d’avaluació  del  currículum 

 de  forma  que  permeti,  posteriorment,  el  desplegament  d’una  programació  d’aula  en  un  nombre  raonable 

 de  sessions.  Al  llarg  del  curs  escolar,  les  situacions  d’aprenentatge  han  de  permetre  atendre  els  criteris 

 d’avaluació  de  les  competències  específiques  i  incorporar  els  sabers  bàsics  que  s’han  previst  i  s’han 

 seqüenciat a la concreció curricular del centre per a cada matèria o àmbit. 

 4.  Relació  de  coneixements  bàsics  del  currículum  que  mobilitza  la  situació  d’aprenentatge  (seleccionats 

 dels sabers bàsics de la matèria o de les matèries integrades a l’àmbit, si escau, del Decret). 

 5.  Context  o  contextos  (de  forma  general  en  un  màxim  de  dos  si  se  solapen)  en  els  quals  se  situa  la 

 situació d’aprenentatge. 

 6.  Activitats  d’iniciació  i  dinàmiques  de  presa  de  consciència,  per  part  dels  alumnes,  del  propòsit  de  la 

 situació d’aprenentatge i de coneixement previ del procediment d’avaluació del seu treball. 

 7.  Instruccions  i  material  que  han  de  permetre  als  alumnes  la  superació  dels  reptes  que  es  plantegen.  A 

 l’efecte  de  la  redacció  de  la  situació  d’aprenentatge,  no  es  tracta  de  generar  en  aquest  punt  tota  la 

 documentació  i  el  material  que  serà  necessari,  sinó  fer  una  previsió  general.  Els  detalls  concrets  de  les 

 instruccions  i  material  específic  s’han  de  recollir  a  les  programacions  d’aula  que  es  despleguen  a  partir 

 d’aquesta situació. 

 8.  Resum  de  la  descripció  i  planificació  de  la  tasca  o  tasques  que  els  alumnes  han  de  realitzar  dins  de  la 

 situació d’aprenentatge. Tipus i característiques del producte o productes de la tasca o tasques. 

 9.  Procediments  de  retroacció,  revisió  i  supervisió  per  part  dels  professors  durant  la  realització  de  la 

 tasca  o  tasques  per  afavorir  l’autoregulació  dels  alumnes,  de  forma  que  puguin  ser  conscients  del 

 progrés  del  seu  aprenentatge  i  prendre  les  decisions  més  adients  per  millorar-lo  i  superar-ne  les 

 dificultats. 

 10. Procediment i dinàmiques d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RVZxL-y5Tq-u9PvH1DQnknA7EDui09mnGCHdBgo3KRU/edit#gid=222476911


 ANNEX  4  Atribució docent a les matèries optatives pròpies de la comunitat autònoma. 

 Assignació  de  matèries  de  l’educació  secundària  obligatòria  a  les  especialitats  docents  dels 
 cossos de catedràtics d’ensenyament secundari i de professors d’ensenyament secundari. 


